Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest:

1. Wykonanie projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i SOO Natura
2000 PLH260002 Łysogóry na lata 2013-2033. ( dla powierzchni ok. 7636 ha).

2. Uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i opinii.

3. Sporządzenie -opinii prawnej o zgodności projektu z prawem polskim i dyrektywami
unijnymi.

4. Udział WYKONAWCY w warsztatach i spotkań informacyjnych dla lokalnych zarządców
terenów i grup interesów w liczbie od 6 do 8 oraz procedurze konsultacji społecznych wraz z
dostarczaniem

materiałów

roboczych

w

zakresie

niezbędnym

do

prawidłowego

przeprowadzenia tych konsultacji.

Z przyczyn organizacyjno-merytorycznych zakres zamówienia podzielono na 23 części, zwane dalej
ZADANIAMI. Ogólne zasady wykonania zamówienia i zakres prac dla poszczególnych zadań
opisano poniżej.

I.Charakterystyka obiektu planowania.
Powierzchnia Świętokrzyskiego Parku Narodowego: 7626,45 ha
Grunty Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu ŚPN- ok.7473 ha.
Grunty stanowiące własność osób fizycznych (prywatne)-ok. 131 ha.
Grunty innej własności (Kościół, gminy,Zarządy Dróg)- ok.32 ha
Struktura gruntów skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu ŚPN;
Grunty leśne- 7198,1812 ha
Grunty orne -75,3041 ha
Sady-4,2252 ha
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Łąki trwałe-76,9276 ha
Pastwiska trwałe- 41,9830 ha
Grunty rolne zabudowane- 5,8924 ha,
Rowy- 0,2660 ha,
Grunty zadrzewione- 22,4355 ha,
Inne tereny zabudowane-3,5793 ha,
Zurbanizowane tereny niezabudowane- 0,5400 ha,
Drogi- 0,7346 ha,
Wody płynące- 3,2244 ha,
Nieużytki- 39,7073 ha,
Tereny różne- 0,6558 ha.

II. Mapa orientacyjna obiektu.
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III.Podstawy prawne sporządzenia projektów planu ochrony i planu zadań
ochronnych.
1. Projekt planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i SOO Natura 2000 PLH260002
Łysogóry na lata 2013-2033. należy wykonać zgodnie z:
a) art. 20 ,29,30 ust. 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr
151, poz. 1220, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą OP”;
Art. 20 ust.5 ustawy o ochronie przyrody stwierdza, że plany ochrony dla parku narodowego w części
pokrywającej się z obszarem Natura 2000 powinny uwzględniać zakres planu ochrony dla obszaru
Natura 2000, o którym mowa w art. 29 ustawy.
Art. 30 ust.1 ustawy o ochronie przyrody stwierdza, że plan ochrony ustanowiony dla parku
narodowego położonego w granicach obszaru Natura 2000 uwzględniający zakres, o którym mowa w
art. 29 staje się planem ochrony dla tej części obszaru Natura 2000.
b) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 roku, w sprawie sporządzania projektu
planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania
zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. z 2005 r. nr 94,
poz. 794), zwanym dalej „rozporządzeniem POPN”;
c) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie sporządzania projektu
planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. nr 64, poz. 401), zwanym dalej
„rozporządzeniem PON2000”.
3. Projekt wyżej wymienionego planu należy wykonać zgodnie z art. 39 ustawy 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. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.,
zwaną dalej ustawą o udostępnianiu informacji).
4. W przypadku zmiany w/w aktów prawnych w trakcie realizacji umowy Wykonawca uwzględni te
zmiany w wersji ostatecznej projektu planu.
5. Projekty planu ochrony należy wykonać również zgodnie z innymi aktami prawnymi dotyczącymi
przedmiotu zamówienia, aktualnymi na dzień odbioru zamówienia.
6. Projekt Planu ochrony należy sporządzić na podstawie:
a) aktualnego Standardowego Formularza Danych (SDF) i mapy obszaru objętego projektem Planu.
d) operatów planu ochrony ŚPN na okres 20-lat zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 59 Ministra
Środowiska z dnia 29 listopada 2000 roku. W wyniku zmian ustawy o ochronie przyrody plan ten
przestał obowiązywać z dniem 2 lutego 2002 roku.
Posiadane materiały( nieaktualny plan ochrony) dostarczone zostaną w formie papierowej wykonawcy
wyłonionemu w trybie określonym ustawą prawo zamówień publicznych i służyć będą jako materiały
wyjściowe do planowanych prac wymagające aktualizacji terenowej oraz uzupełnienia i rozszerzenia.
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e)map numerycznych oraz rastrowych, numerycznego model terenu

i relacyjnych baz danych

zawierających większość wyników inwentaryzacji zasobów przyrodniczych parku przeprowadzonych
w latach 1996-1999 oraz ustaleń planu ochrony z 2000 roku
f) wyników badań i opracowań wykonanych dla danego obszaru Natura 2000, będących w dyspozycji
Zamawiającego, uzyskanych podczas jego wyznaczania, inwentaryzowania, monitorowania i
planowania ochrony przez Pracownię Naukowo-Badawczą ŚPN.
g) podręczników metodycznych ochrony oraz monitoringu siedlisk i gatunków opracowanych w
ramach

monitoringu

przyrodniczego

PMŚ,

dostępnych

na

stronie

internetowej

GIOŚ

(www.gios.gov.pl), oraz wskaźników oceny stanu ochrony przekazanych przez Zamawiającego;
h)

poradnika

utrzymania

i

ochrony

siedlisk

oraz

gatunków,

dostępnego

na

stronie

GDOŚhttp://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php;
i) wyników monitoringu siedlisk i gatunków Natura 2000, wykonywanego przez IOP na zlecenie
GIOŚ

w

latach

2006-2010

–

dostępne

na

stronie

http://www.iop.krakow.pl/cn2000/Monitoring/Default.aspx;
j) danych zawartych w publikacjach naukowych wymienionych w bibliografiach:
- Bibliografia Świętokrzyskiego Parku Narodowego ( do końca 2000 roku). Opracowanie Jerzy Ćmak.
Wydawca Liga Ochrony Przyrody w Kielcach. Kraków 2007. ISBN 83-60166-52-8.
- Bibliografia Świętokrzyskiego Parku Narodowego za lata 2001-2009.Opracowała Joanna Nowak.
Wydawca: ŚPN. Bodzentyn 2010. ISBN 978-83-931646-0-8.
k) innych danych zawartych w powszechnie dostępnych opracowaniach naukowych.
l) wyników inwentaryzacji terenowych przeprowadzonych przez WYKONAWCĘ w ramach
wykonania przedmiotu zamówienia.
W przypadkach wskazanych w „ustawie OP” lub „rozporządzeniem POPN” w projekcie planu
ochrony parku uwzględniane będą również prace studialne i ustalenia dla otuliny Parku o powierzchni
20 786 ha. Nie przewiduje się prowadzenia jakichkolwiek inwentaryzacji terenowych w otulinie
Parku, za wyjątkiem części gruntów skarbu państwa pozostających w wieczystym użytkowaniu Parku
a położonych poza jego prawną granicą (ok.10 ha
Zadaniem wykonawcy będzie również udział w procedurach uzgadniania i opiniowania projektu planu
ochrony wynikających z :
-Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2004 r. Nr 92, poz.880 z późn. zm.),
-Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr
199, poz.1227 z 2009 r),oraz wnoszenie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich zatwierdzonych
przez Dyrektora ŚPN zmian do operatów szczegółowych, operatu generalnego i projektu planu
ochrony wynikających z uwzględnienia przez Dyrektora ŚPN wniosków i opinii recenzentów oraz
wszelkich innych podmiotów uprawnionych do składania takich wniosków i opinii.
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IV. Ramowa ocena stanu aktualnej wiedzy o zasobach przyrodniczych
Parku.
Wykonania największego zakresu terenowych prac inwentaryzacyjnych wymaga obszar 1557 ha
przejęty w 1996 roku od Lasów Państwowych w ramach powiększenia ŚPN, dla którego brak jest
jakiegokolwiek (nawet historycznego) opracowania glebowo siedliskowego oraz całościowego
opracowania fitosocjologicznego. Jest on również najsłabiej zbadany pod względem faunistycznym.
W dalszej części opracowania teren ten określany będzie mianem „ Obwód Ochronny Klonów”.
Konieczne jest również wykonanie pełnej terenowej inwentaryzacji fitosocjologicznej całego obszaru
Parku, gdyż jedynym posiadanym opracowaniem jest opracowanie w postaci mapowej w skali 1:25
000 ( T.Głazek, J. Wolak) wykonane w latach 1985-1991 dla Parku w starych granicach oraz
opracowania M Harasymowicz dotyczące nieleśnych ekosystemów lądowych z 1974 roku nie
obejmujące całości tego typu ekosystemów. Opracowania te cechują się niewystarczającą
szczegółowością i uległy dezaktualizacji. Konieczne jest również wykonanie pełnej inwentaryzacji
drzewostanów w ekosystemach leśnych. Zakres tej inwentaryzacji został określony zgodnie z § 9 pkt.
5b Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 roku. Obecnie posiadane przez Park
wyniki poprzedniej inwentaryzacji drzewostanów pochodzą z 1996 roku i uległy dezaktualizacji.
Niezbędne jest również przeprowadzenie terenowych inwentaryzacji ekosystemów wodnych,
torfowiskowych i bagiennych, których udział na terenie Parku jest znikomy, lecz mają one szczególne
znaczenie w świetle dyrektyw unijnych. Przewiduje się również wykonanie inwentaryzacji
terenowych na powierzchni 10 ha gruntów Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu ŚPN
położonych poza administracyjna granicą Parku celem określenia celowości ich włączenia do Parku.

V.Zasady ogólne wykonania operatów szczegółowych.
Operaty

mogą składać się z opisów, zestawień tabelarycznych, map, zdjęć fotograficznych,

schematów blokowych, rysunków i szkiców itp. zawierających jednak zakres zagadnień co najmniej
opisany poniżej.
Ogólny układ szczegółowego operatu przyrodniczego jest narzucony Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 12 maja 2005 roku w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku
narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz
ochrony zasobów, tworów i składników (Dz.U. nr 94 poz. 794 z 2005 r.):
„Operaty ochrony dla poszczególnych zasobów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych będą
przygotowane w formie opisów, zestawień oraz map tematycznych i baz danych w zakresie:
- inwentaryzacji zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości
kulturowych z ich charakterystyką, oceną stanu i prognozą przyszłych zmian,
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- analizy i oceny naturalnych procesów przyrodniczych i ich wpływu na stan zasobów,
- ustaleń niezbędnych do identyfikacji i oceny istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i
zewnętrznych,
- analizy skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony, w tym rozpoznania dotychczasowych
zmian zasobów oraz ustalenie przyczyn tych zmian.
- koncepcji ochrony zasobów, a także eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych,
- wskazanie zadań ochronnych z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji oraz szczegółowego
opisu wykonania.
- zaplanowania zasad monitoringu skuteczności ochrony.”

VI. Szczegółowy opis zadań.
Informacja:
1.Pod pojęciem System Informacji Przestrzennej ŚPN (SIP ŚPN) należy rozumieć otwarty zestaw
warstw geometrycznych wektorowych i rastrów

wraz z relacyjnymi bazami danych użytkowany

przez Zamawiającego za pomocą oprogramowania ArcGIS. Zamawiający nie wymaga wykonania
przez wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych aplikacji czy dodatkowego oprogramowania
użytkowego.
2. Pod pojęciem „zakres minimalny” należy rozumieć zakres prac terenowych i zagadnień
omówionych

w

operatach,

którego

wykonania

ZAMAWIAJĄCY

bezwzględnie

wymaga.

WYKONAWCA, bez zmiany ustalonego w ofercie wynagrodzenia ryczałtowego, ma prawo podczas
wykonania zamówienia, w uzgodnieniu z ZAMAWIAJĄCYM, rozszerzyć zakres prac terenowych i
poszerzyć operaty szczegółowe o dodatkowe zagadnienia, jeśli uzna to za niezbędne dla właściwego
wykonania zamówienia.

Zadanie nr 1. Wykonanie operatu ewidencji gruntów.
Prace kameralnie (zakres minimalny):
Dla obszaru całego Parku ( 7626 ha) oraz gruntów Skarbu Państwa w zarządzie ŚPN poza granicami
Parku (10 ha):

1.Doprowadzenie posiadanych przez Zamawiającego warstw geometrycznych wektorowych i
rastrowych

do

zgodności

z

obowiązującym aktualnie

państwowym

systemem odniesień

przestrzennych.
2. Aktualizacja warstwy geometrycznej działek ewidencyjnych o zmiany z lat 1996-2010 w
połączeniu z aktualizacją relacyjnej bazy danych SIP ŚPN w oparciu o materiały uzyskane bezpłatnie
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przez Zamawiającego z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz materiały z
zasobów ŚPN.
3. Aktualizacja warstwy geometrycznej wydzieleń mapy gospodarczej o zmiany z lat 1996-2008 w
połączeniu z aktualizacją relacyjnych baz danych SIP ŚPN w oparciu o materiały ŚPN.
4. Aktualizacja metalowych matryc mapy gospodarczej 1:5000 o zmiany z lat 1996-2010.
5. Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w oparciu o materiały uzyskane z państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego oraz materiały z zasobów ŚPN z wydrukiem zaktualizowanej księgi
stanu posiadania.
6.Wykonanie zestawień zbiorczych stanu posiadania wg rodzajów użytków gruntowych i własności
gruntów oraz obrębów ewidencyjnych i gmin.
7.Porównanie stanu posiadania Skarbu Państwa wynikającego z powszechnej ewidencji gruntów i
ewidencji ŚPN z wyciągami z ksiąg wieczystych i określenie potrzeb w zakresie aktualizacji lub
zakładania nowych ksiąg.
8.Kompozycja i wydruk map tematycznych dotyczących stanu posiadania.

9. Wykonanie dla obszaru całego Parku (ok. 7626 ha) oraz gruntów Skarbu Państwa w

zarządzie ŚPN poza granicami Parku operatu ewidencji gruntów obejmującego co najmniej
następujące zagadnienia:
Zestawienia tabelaryczne. ( wymagany przez Zamawiającego zakres minimalny)
1. Zestawienie zbiorcze stanu posiadania wg rodzajów użytków gruntowych i własności
gruntów oraz obrębów ewidencyjnych. gmin i powiatów dla Świętokrzyskiego Parku
Narodowego wraz z rejestrem gruntów wg działek ewidencyjnych.
2. Zestawienia zbiorcze stanu posiadania wg kategorii ochrony (ścisła, czynna, krajobrazowa)
oraz rodzajów użytków gruntowych i własności gruntów, obrębów ewidencyjnych, gmin i
powiatów dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
3. Zestawienie gruntów Skarbu Państwa dla celów podatkowych w układzie obowiązujących
deklaracji podatkowych według gmin z uwzględnieniem obowiązujących zwolnień i zniżek.
4. Zestawienie zbiorcze stanu posiadania wg rodzajów użytków gruntowych i własności
gruntów oraz obrębów ewidencyjnych i gmin dla Obszaru Natura 2000 Łysogóry wraz z
rejestrem gruntów wg działek ewidencyjnych.
5. Zestawienie gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do wymiany lub zbycia.
6. Zestawienie gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy, najmu lub użyczenia z
określeniem celu.
7. Zestawienie gruntów obcych do wykupu na rzecz Skarbu Państwa z określeniem pilności
wykupu i szacunkowym kosztem wykupu.
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8. Porównanie stanu posiadania Skarbu Państwa wynikającego z powszechnej ewidencji
gruntów i ewidencji ŚPN z wyciągami z ksiąg wieczystych i określenie potrzeb w zakresie
aktualizacji lub zakładania nowych ksiąg.
9. Zestawienie szczegółowe gruntów nabytych i otrzymanych w zarząd przez ŚPN w latach
1950-2012.
10. Zestawienie szczegółowe gruntów Skarbu Państwa na terenie ŚPN przekazanych na cele
publiczne, w zarząd innych jednostek SP, w wieczyste użytkowanie oraz zbytych w inny
sposób w latach 1950-2012.
11. Zestawienie szczegółowe geodezyjnych znaków granicznych na granicach własności
Skarbu Państwa.
12. Zestawienie długości granic zewnętrznych i wewnętrznych Parku.

Minimalny zakres tematyczny operatu:

1.

Zarys historii własności gruntów i budynków na terenie ŚPN ze szczególnym

uwzględnieniem nieruchomości stanowiących obecnie lub w przeszłości własność Skarbu
Państwa.
2. Zmiany powierzchni gruntów Skarbu Państwa w zarządzie ŚPN w latach 1950-2012.
3. Zmiany powierzchni gruntów obcej własności na terenie ŚPN w latach 1950-2012.
4. Propozycje skorygowania

granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego, celem ich

dostosowania do granic własności Skarbu Państwa z analizą skutków prawnych i
przyrodniczych takich zmian.
5. Propozycje działań prawnych zmierzających do utrwalenia prawnego umocowania Skarbu
Państwa i zarządu ŚPN w stosunku do nieruchomości, które mogą w przyszłości stać się
przedmiotem roszczeń.
6. Analiza potrzeb w zakresie kopania nowych rowów granicznych i odnowienia (remontów)
rowów granicznych istniejących wraz z planem szczegółowym.
7. Analiza potrzeb w zakresie

oczyszczenia z podrostów i krzewów

linii podziału

powierzchniowego oraz przecięcia linii do tej pory nie przeciętych.

10. Sporządzenie recenzji operatu ewidencji gruntów.

Zadanie nr 2. Wykonanie operatu ochrony zasobów geologicznych i gleb.
Prace terenowe ( zakres minimalny):
1. Dla obwodu ochronnego KLONÓW o powierzchni ok. 1557 ha oraz gruntów Skarbu
Państwa w zarządzie ŚPN poza prawnymi granicami Parku o powierzchni ok. 10 ha
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wykonanie kartowania gleb i siedlisk na mapach w skali 1:5 000 z założeniem odkrywek
glebowych w siatce regularnej 500 x 500 m, założenie powierzchni typologicznych
zgodnie z metodyką podaną w rozdziałach od I.A, IB, IIA, IIB, IIC, IID Instrukcji
Urządzania Lasu. Część 2. Instrukcja wyróżniania i kartowania siedlisk leśnych.
Załącznik do zarządzenia nr 43 DGLP z dnia 18 kwietnia 2003 r.
2. Pobranie próbek glebowych o naruszonej strukturze (w sposób opisany w punkcie 3.2.
załącznika nr 2 do w/w/ instrukcji – Wytyczne do opisu typologicznych powierzchni
siedliskowych) do analizy laboratoryjnej z odkrywek glebowych wykonanych na
powierzchniach podstawowych i wzorcowych oraz z wszystkich odkrywek wykonanych
w węzłach siatki.
Prace kameralnie (zakres minimalny):
1. Wykonanie analiz laboratoryjnych pobranych próbek glebowych w zakresie opisanym
w pkt. od 1 do 10 tabeli 9 z rozdziału III. Analizy laboratoryjne w/w instrukcji. Analizy
składu granulometrycznego należy przeprowadzić na wszystkich pobranych próbkach.
Analizy właściwości chemicznych należy przeprowadzić wyłącznie w próbkach
pobranych z powierzchni wzorcowych oraz z węzłów siatki.

2. Wykonanie jednolitego, spójnego

elaboratu glebowo-siedliskowego dla całości

powierzchni Parku ok. 7626 ha oraz powierzchni ok. 10 ha gruntów Skarbu Państwa w
zarządzie ŚPN poza granicą prawną Parku na podstawie wyników prac terenowych w o.o.
Klonów oraz przeprowadzonej przez Wykonawcę aktualizacji posiadanego przez ŚPN
elaboratu glebowo-siedliskowego dla Parku w granicach do 1996 r.( wykonanego w 1993
roku przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Radomiu), zgodnie z rozdziałem
V. Część opisowa dokumentacji siedliskowej w/w instrukcji.

3. Wykonanie spójnej mapy typów i podtypów gleb oraz siedlisk w skali 1: 5000 dla
całości powierzchni Parku ok. 7626 ha oraz powierzchni ok. 10 ha gruntów Skarbu
Państwa w zarządzie ŚPN poza granicą prawną Parku zgodnie z Rozdziałem IV. Mapy
siedlisk w/w instrukcji na podstawie wykonanych prac terenowych oraz map glebowych i
siedliskowych

stanowiących część elaboratu z 1993 r. przez ich dostosowanie do

aktualnie obowiązującej systematyki gleb i typów siedliskowych.

Przekazanie dokumentacji siedliskowej nastąpi w trybie i na zasadach opisanych w
rozdziale VI. Zestawienie i przekazanie dokumentacji siedliskowej w/w instrukcji.
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6. Wykonanie dla obszaru całego Parku (ok. 7626 ha) oraz gruntów Skarbu Państwa w
zarządzie ŚPN poza granicami Parku (ok. 10 ha) operatu ochrony zasobów geologicznych
i gleb, na podstawie operatu ochrony zasobów geologicznych z poprzedniego planu
ochrony i elaboratu glebowo-siedliskowego, obejmującego co najmniej następujące
zagadnienia:
Zestawienia tabelaryczne. ( wymagany przez Zamawiającego zakres minimalny)
1.Powierzchniowe zestawienie typów i podtypów gleb według kategorii ochrony (czynna,
ścisła, krajobrazowa).
2.Powierzchniowe

zestawienie

siedlisk

według

kategorii

ochrony

(ścisła,

czynna,

krajobrazowa).
Minimalny zakres tematyczny operatu:
1. Geologia
1.1. Budowa geologiczna.
1.1.1 Stratygrafia.
1.1.2. Tektonika.
1.1.3. Zjawiska mineralizacji.
1.1.4. Kras.
1.2. Charakterystyka kompleksów litologicznych i złóż kopalin.
1.3. Inwentaryzacja obiektów przyrody nieożywionej (charakterystyka, ocena stanu, prognoza
przyszłych zmian stanu).
1.3.1. Wychodnie głównych formacji skalnych-zestawienie tabelaryczne.
1.3.2. Elementy i zjawiska tektoniczne- zestawienie tabelaryczne.
1.3.3. Wietrzeniowe formy morfologiczne- zestawienie tabelaryczne.
1.3.4. Profile erozyjne i odsłonięcia sztuczne- zestawienie tabelaryczne.
1.4. Analiza i ocena naturalnych procesów przyrodniczych i ich wpływu na stan zasobów
geologicznych.
1.5.Ustalenia niezbędne do identyfikacji i oceny istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych.
1.6. Analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony zasobów geologicznych , w
tym rozpoznanie dotychczasowych zmian zasobów oraz ustalenie przyczyn tych zmian.
1.7. Koncepcja ochrony zasobów geologicznych , a także eliminacji lub ograniczania
istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.
1.8. Wskazanie zadań ochronnych z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji oraz
szczegółowym opisu wykonania.
1.9. Zaplanowanie zasad monitoringu skuteczności ochrony zasobów geologicznych.
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1.10. Eksploatacja kopalin w otulinie ŚPN i na obszarze Natura 2000 Łysogóry –
przewidywane kierunki rozwoju, identyfikacja zagrożeń i sposoby przeciwdziałania.
2. Gleby.
2.1. Charakterystyka zasobów glebowych.
2.1.1 Plejstoceńska geneza materiałów macierzystych gleb.
2.1.2. Peryglacjalny relief głównego masywu Łysogór.
2.1.3. Uziarnienie materiału glebotwórczego.
2.1.4. Mozaika pokrywy glebowej.
2.2. Zarys związków pomiędzy glebami a zbiorowiskami roślinnymi.
2.3. Inwentaryzacja gleb (charakterystyka, ocena stanu, prognoza przyszłych zmian stanu).
2.3.1. Obszary reprezentatywne i charakterystyczne.
2.3.2. Chemizm gleb i jego zmiany.
2.4. Analiza i ocena naturalnych procesów przyrodniczych i ich wpływu na stan gleb.
2.5. Ustalenia niezbędne do identyfikacji i oceny istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych.
2.6. Analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony gleb, w tym rozpoznanie
dotychczasowych zmian zasobów oraz ustalenie przyczyn tych zmian.
2.7. Koncepcja ochrony gleb, a także eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.
2.8.Wskazanie zadań ochronnych z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji oraz
szczegółowym opisem wykonania.
2.9. Zaplanowanie zasad monitoringu skuteczności ochrony gleb.

7. Wykonanie i aktualizacja warstwy geometrycznej i relacyjnej bazy danych SIP ŚPN, w tym
warstwy: gleb, odkrywek oraz siedlisk. Wykonanie bazy danych ( w oparciu o wyniki wykonanych
prac i zaktualizowane do wymogów obecnej systematyki gleb i siedlisk dane archiwalne) w tym: bazy
danych o wydzieleniach glebowo-siedliskowych, bazy danych podstawowych powierzchni
typologicznych –profili glebowych na podstawie danych archiwalnych oraz wyników wykonanych
prac terenowych, bazy danych pomocniczych powierzchni typologicznych-wierceń glebowych na
podstawie danych archiwalnych, celem ustalenia zasięgu podtypów gleb oraz siedlisk.

8. Sporządzenie recenzji operatu ochrony zasobów geologicznych i gleb.
Etap 1 obejmuje wykonanie 20 % prac wchodzących w zakres zadania.

Zadanie nr 3. Wykonanie operatu ochrony ekosystemów leśnych.
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Prace terenowe (zakres minimalny):
1. Dla ekosystemów leśnych ( ok.7220 ha) -inwentaryzacja fitosocjologiczna ekosystemów leśnych z
wyszczególnieniem zbiorowisk roślinnych rzeczywistych wraz z analizą i oceną zachodzących
procesów sukcesyjnych oraz określenie na gruncie i naniesienie na mapę aktualnych granic
ekosystemów leśnych powstałych

w wyniku sukcesji na gruntach rolnych, przez skartowanie

zespołów roślinnych na podkładach mapowych w skali 1: 5000 i wykonanie

zdjęć

fitosocjologicznych metodą Brauna-Blanqueta w liczbie co najmniej 1 zdjęcie na 25 ha terenu, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na siedliska wymienione w załączniku do dyrektywy siedliskowej.
2. Taksacja na gruncie i sporządzenie aktualnych opisów taksacyjnych drzewostanów z podaniem typu
siedliskowego lasu, potencjalnego i rzeczywistego zbiorowiska roślinnego w oparciu o wyniki
inwentaryzacji fitosocjologicznej, składu gatunkowego, zasobności w m3/ha, zdrowotności, bonitacji,
stopnia zwarcia i zadrzewienia, struktury wiekowej i przestrzennej, naturalnej faza rozwojowa (wg
klasyfikacji Leibunguta modyfikowanej przez Miścickiego (1994), stanu odnowień naturalnych,
zgodności składu gatunkowego ze składem zbiorowiska naturalnego, zasobów martwych drzew
ważnych dla zachowania różnorodności biologicznej wraz z określeniem sposobów ochrony czynnej.
Planowane sposoby ochrony czynnej należy bezwzględnie uzgodnić z ZAMAWIAJĄCYM przed
przystąpieniem do taksacji. Inwentaryzację zasobów drzewnych należy przeprowadzić metodą
powierzchni próbnych losowych relaskopowych

zgodnie z

Załącznikiem nr 1. Instrukcja

inwentaryzacji zasobów drzewnych do Tomu 1 Instrukcji Urządzania Lasu-Prace Urzadzeniowe
wprowadzonej Zarządzeniem nr 31 Ministra Lesnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 1 grudnia 1979
r.

Zastosowanie ma również

przeprowadzić zgodnie z

par. 84 w/w instrukcji. Pozostałe prace urządzeniowe należy

postanowieniami Instrukcji Urządzania Lasu. Część 1. Instrukcja

sporządzania planu urządzania lasu dla nadleśnictwa , stanowiącej załącznik do Załącznik do

zarządzenia nr 43 DGLP z dnia 18 kwietnia 2003 r. Zasoby martwego drewna leżącego należy
określić metodą powierzchni siecznych Browna(1974) zgodnie z metodyką podaną opisamą w pracu
WOLSKI J. 2002a. Metodyka pomiarów leżącego drewna w lesie-założenia teoretyczne i przebieg
prac terenowych. Prace IBL. Ser. A,2,932:27-45., zakładanych we wskazanych przez ŚPN
wydzieleniach reprezentatywnych w liczbie ok. 270 (jedna powierzchnia na oddział.
Nie przewiduje się zmiany przebiegu granic i numeracji oddziałów i wydzieleń, dla zachowania
ciągłości przestrzennego adresowania danych dotyczących realizowanych zadań ochronnych oraz
danych naukowych.
3. Odnowienie farbą znaków (paski koloru niebieskiego) na drzewach wytyczających przebieg linii
oddziałowych i wylotów granic wydzieleń na linie oddziałowe (obrączki) oraz oznaczeń numerów
oddziałów na słupkach oddziałowych, wraz z odtworzeniem słupów skradzionych i zniszczonych.
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Prace kameralne ( zakres minimalny):
1. Kameralne wykonanie mapy roślinności potencjalnej w skali 1:5000 w oparciu o mapę roślinności
rzeczywistej oraz mapy gleb i siedlisk po opracowaniu szeregów sukcesyjnych.
2. Opracowanie wyników inwentaryzacji lasu zgodnie z postanowieniami Instrukcji Urządzania
Lasu. Część 1. Instrukcja sporządzania planu urządzania lasu dla nadleśnictwa , stanowiącej
załącznik do Załącznik do zarządzenia nr 43 DGLP z dnia 18 kwietnia 2003 r.,

dostosowanymi do specyfiki parku narodowego w uzgodnieniu z ZAMAWIAJĄCYM, w
tym wykonanie wydruku opisów taksacyjnych w postaci książkowej oraz kart drzewostanowych (
nie oprawionych w tomy).
3. Wykonanie dla obszaru całego Parku (ok. 7626 ha) oraz gruntów Skarbu Państwa w

zarządzie ŚPN poza granicami Parku (ok. 10 ha) operatu ochrony ekosystemów leśnych wraz
z mapami tematycznymi.
Zestawienia tabelaryczne. ( wymagany przez Zamawiającego zakres minimalny)
1. Miąższościowa i powierzchniowa tabela klas wieku wg kategorii ochronności (ścisła,
częściowa, krajobrazowa) i gatunków panujących.
2. Miąższosciowa tabela klas wieku wg kategorii ochronności i gatunków rzeczywistych.
3. Miązszościowa i powierzchniowa tabela klas wieku wg kategorii ochronności i
siedliskowych typów lasu.
4. Miąższościowa i powierzchniowa tabela klas wieku wg kategorii ochronności i siedlisk
przyrodniczych.
5. Zestawienie zbiorcze planu cięć z zakresu ochrony czynnej ekosystemów leśnych.
6. Zestawienie prognozy zmian zapasu drzewostanów wg gatunków głównych i kategorii
ochrony.
7. Zestawienie prognozy zmian zapasu drzewostanów wg gatunków rzeczywistych i kategorii
ochronności.
8. Zestawienie zinwentaryzowanych drzew o wymiarach drzew pomnikowych wg gatunków.
9. Zestawienie zbiorcze powierzchniowe zinwentaryzowanych odnowień naturalnych wg
kategorii ochronności.
10. Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg faz rozwojowych lasu.
11.. Zestawienie powierzchni zespołów roślinnych.
Minimalny zakres tematyczny operatu:
1. Inwentaryzacja ekosystemów leśnych.
.1.1. Charakterystyka ekosystemów leśnych.
.1.1.1. Charakterystyka siedliskowych typów lasu.
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1.1.2. Charakterystyka leśnych zbiorowisk roślinnych w oparciu o aktualne zdjęcia
fitosocjologiczne.
1.1.3. Charakterystyka faunistyczne ekosystemów lesnych.
1.1.4. Charakterystyka siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku do dyrektywy
siedliskowej w oparciu o aktualne zdjęcia fitosocjologiczne.
1.1.5. Charakterystyka gatunków drzew leśnych występujących na terenie ŚPN.
1.1.6. Charakterystyka drzew pomnikowych na terenie ŚPN.
1.2. Ocena aktualnego stanu ekosystemów leśnych.
1.2.1. Ocena stopnia unaturalnienia ekosystemów leśnych z opisem kryteriów oceny i
czynników decydujących o postępach unaturalnienia.
1.2.1.1. Zestaw wskaźników liczbowych do oceny stopnia unaturalnienia ekosystemów
leśnych na terenie ŚPN.
.1.2.1.2. Wykaz gatunków roślin, grzybów i zwierząt będących wskaźnikiem stopnia
unaturalnienia ekosystemów leśnych na terenie ŚPN.
.1.2.2. Ocena poziomu zapasu drewna martwych drzew w ekosystemach lesnych.
1.2.3. Ocena stanu zdrowotnego drzewostanów.
1.2.4. Prognoza przyszłych zmian stanu ekosystemów leśnych.
1.2.5. Prognoza zmian ilości drewna martwych drzew w ekosystemach leśnych ŚPN w
perspektywie czasu obowiązywania planu.
1.2.6. Charakterystyka i znaczenie ekotonów na terenie ŚPN.
2.2. Analiza i ocena naturalnych procesów przyrodniczych i ich wpływu na stan
ekosystemów leśnych.
2.2.1. Szeregi sukcesyjne zbiorowisk leśnych na terenie Natura 2000 Łysogóry a ochrona
siedlisk unijnych.
2.2.2. Cykl rozwojowy lasu pierwotnego na terenie ŚPN - obecna i przyszła struktura
powierzchniowa i przestrzenna faz rozwojowych lasu.
2.2.3. Wpływ masowych pojawów foliofagów i kambiofagów

na stan zdrowotny

drzewostanów – historia, współczesność, przewidywania na przyszłość.
2.2.4. Stan obecny i perspektywy postępów naturalnego odnowienia lasu - kierunki zmian
składu gatunkowego ekosystemów leśnych.
2.2.5. Potrzeby i możliwości w zakresie przeznaczenia części gruntów nieleśnych do
naturalnej sukcesji w kierunku ekosystemów leśnych.
2.3. Ustalenia niezbędne do identyfikacji i oceny istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych.
2.4. Analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony, w tym rozpoznanie
dotychczasowych zmian zasobów oraz ustalenie przyczyn tych zmian.
2.4.1. Opis przyjętych kryteriów oceny skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony.
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2.4.2. Rys historyczny gospodarki leśnej do utworzenia ŚPN w 1950 roku.
2.4.3. Gospodarka rezerwatowa na terenie ŚPN w latach 1950-1999.
2.4.4. Ochrona ekosystemów leśnych w latach 2000-2012.
2.5. Koncepcja ochrony ekosystemów leśnych, a także eliminacji lub ograniczania
istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.
2.5.1. Zakres stosowania ochrony czynnej.
2.5.1.1. Ochrona zasobów genowych populacji drzew leśnych.
2.5.1.1.1. Drzewostany nasienne i drzewa doborowe.
2.5.1.1.2. Gospodarka nasienna.
2.5.1.1.3. Produkcja szkółkarska.
2.5.1.2. Zalesienia i odnowienia sztuczne.
2.5.1.3. Ochrona populacji modrzewia polskiego na Górze Chełmowej.
2.5.1.4. Ochrona czynna siedliska jodłowego boru świętokrzyskiego (Abietetum polonicum).
2.5.1.5. Cięcia porządkujące w drzewostanach nasiennych oraz na wykonywane na korzyść
drzew doborowych.
2.5.2. Zakres stosowania ochrony czynnej zachowawczej, powody uzasadniające podjęcie
działań z zakresu ochrony czynnej na obszarach ochrony czynnej zachowawczej.
2.5.3. Planowana reakcja na masowe pojawy zwójek jodłowych w przyszłości.
2.5.4. Planowana reakcja na masowe pojawy innych foliofagów w przyszłości.
2.5.5. Planowana reakcja na masowe pojawy kambiofagów w przyszłości.
2.5.6. Planowane reakcje na inne zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne.
2.6. Wskazanie zadań ochronnych z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji oraz
szczegółowego opisu wykonania.
2.7. Zaplanowania zasad monitoringu skuteczności ochrony ekosystemów leśnych.

4. Wykonanie i aktualizacja warstw geometrycznych i relacyjnych baz danych SIP ŚPN.
5. Sporządzenie recenzji operatu ochrony ekosystemów leśnych.
Etapy realizacji: Etap I - wykonanie 20 % zakresu prac wchodzących w zakres zadnia.

Zadanie nr 4. Wykonanie operatu

ochrony nieleśnych ekosystemów

lądowych.
Prace terenowe (zakres minimalny):
Dla nieleśnych ekosystemów lądowych ( ok.411 ha):
1.Inwentaryzacja fitosocjologiczna nieleśnych ekosystemów lądowych z

zbiorowisk roślinnych

rzeczywistych wraz z analizą i oceną zachodzących procesów sukcesyjnych przez skartowanie
zespołów roślinnych na podkładach mapowych w skali 1: 5000
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i wykonanie zdjęć

fitosocjologicznych w liczbie ok. 50 metodą Brauna-Blanqueta ze szczególnym zwróceniem uwagi na
siedliska wymienione w załączniku do dyrektywy siedliskowej.
2. Określenie na gruncie aktualnych granic nieleśnych ekosystemów lądowych zmienionych w wyniku
sukcesji w las, w rozumieniu ustawy o lasach i zaznaczeniu na szkicach taksatorskich przebiegu tych
granic.. Wykonanie opisów taksacyjnych lasu dla części wydzieleń, które uległy sukcesji.

Prace kameralne ( zakres minimalny):
1. Kameralne wykonanie mapy roślinności potencjalnej w skali 1:5000 w oparciu o mapę roślinności
rzeczywistej oraz mapy gleb i siedlisk.
2. Wykonanie operatu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych wraz z mapami tematycznymi.

Zestawienia tabelaryczne ( zakres mi minimalny).
1. Zestawienie powierzchni zbiorowisk roślinnych wg kategorii ochronności - zbiorowiska
rzeczywiste.
2. Zestawienie powierzchni zbiorowisk roślinnych wg kategorii ochronności – zbiorowiska
potencjalne.
Minimalny zakres tematyczny operatu:
1. Inwentaryzacja florystyczno-fitosocjologiczna oraz faunistyczna ekosystemów nieleśnych
z ich charakterystyką, oceną stanu i prognozą przyszłych zmian.
1.1. Zbiorowiska łąk, muraw i pastwisk.
1.2. Zbiorowiska zaroślowe.
1.3. Zbiorowiska pól uprawnych.
1.4. Zbiorowiska terenów wydeptywanych i ruderalnych.
1.5. Zbiorowiska szuwarów.
1.6. Zbiorowiska wrzosowisk.
1.7. Ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe.
1.8. Zbiorowiska zdziczałych sadów i ogrodów przy osadach służbowych i innych obiektach.
1.9. Pozostałe nieleśne zbiorowiska lądowe (bez torfowisk i źródlisk oraz zbiorowisk wodnych i
bagiennych).
2. Analiza i ocena naturalnych procesów przyrodniczych i ich wpływu na stan lądowych
ekosystemów nieleśnych.
2.1. Szeregi sukcesyjne w Świętokrzyskim Parku Narodowym.
2.2. Kierunki sukcesji wtórnej na nie użytkowanych gruntach rolnych - grunty te jako przedmiot
dalszej ochrony ścisłej lub czynnej.
3. Ustalenia niezbędne do identyfikacji i oceny istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych.
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4. Analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony, w tym rozpoznanie
dotychczasowych zmian nieleśnych ekosystemów lądowych oraz ustalenie przyczyn tych
zmian.
4.1. Analiza dotychczasowej gospodarki rolnej na gruntach nieleśnych (ekonomicznych).
4.2. Analiza skuteczności aktualnie stosowanych zabiegów z zakresu ochrony czynnej.
4.3. Dzierżawy gruntów rolnych podmiotom obcym jako forma ochrony ekosystemów nieleśnych
- zasady, skuteczność.
5.Koncepcja ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych, a także eliminacji lub ograniczania
istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.
5.1. Ochrona łąk i pastwisk przez wykaszanie.
5.2. Ochrona łąk i pastwisk przez wypas.
5.3. Ochrona muraw kserotermicznych na skarpie Zapusty.
5.4. Ochrona starych genotypów drzew owocowych w sadach przy osadach służbowych.
5.5. Zakres i zasady prowadzenia ekstensywnej gospodarki rolnej na gruntach ornych.
5.6. Zakres dopuszczania do naturalnej sukcesji na gruntach rolnych - przemiana nieleśnych
siedlisk unijnych w leśne siedliska unijne a ich stan zachowania wg obowiązującego prawa.
5.7. Zakres wprowadzania zadrzewień i ich pielęgnacja.
5.8. Dzierżawa gruntów ekonomicznych podmiotom obcym jako forma ochrony czynnej – zakres
stosowania.
6. Wskazanie zadań ochronnych z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji oraz
szczegółowego opisu wykonania.
7. Zaplanowanie zasad monitoringu skuteczności ochrony.

3.Wykonanie i aktualizacja warstw geometrycznych i relacyjnych baz danych SIP ŚPN.
4. Sporządzenie recenzji operatu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych.

Zadanie nr 5. Wykonanie operatu ochrony ekosystemów torfowiskowych i
bagiennych.
Prace terenowe (zakres minimalny):
Dla ekosystemów torfowiskowych i bagiennych (ok.25 ha):
1.Zlokalizowanie i określenie granic ekosystemów torfowiskowych i bagiennych na podstawie
inwentaryzacji fitosocjologicznej nieleśnych ekosystemów lądowych i ekosystemów leśnych.
2.Przeprowadzenie inwentaryzacji florystycznej z analizą i oceną budowy podłoża torfowego oraz
jego zasilania w wodę przez wykonanie wierceń i analiz.

Prace kameralne ( zakres minimalny):
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1.Wykonanie operatu ochrony ekosystemów torfowiskowych i bagiennych.
Zestawienia tabelaryczne(zakres minimalny):
1. Wykaz powierzchniowy ekosystemów torfowiskowych i bagiennych z lokalizacją.
Minimalny zakres tematyczny operatu:
1.Inwentaryzacja

florystyczno-fitosocjologiczna

oraz

faunistyczna

ekosystemów

torfowiskowych bagiennych z ich charakterystyką, oceną stanu i prognozą przyszłych zmian.
1.2. Wyniki inwentaryzacji florystycznej i fitosocjologicznej.
1.2. Wyniki inwentaryzacji faunistycznej.
1.3. Ocena budowy podłoża torfowego oraz jego zasilania w wodę.
2. Analiza i oceny naturalnych procesów przyrodniczych i ich wpływu na stan ekosystemów
torfowiskowych i bagiennych.
3. Ustalenia niezbędne do identyfikacji i oceny istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych.
4. Analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony, w tym rozpoznania
dotychczasowych zmian zasobów oraz ustalenie przyczyn tych zmian.
5. Koncepcja ochrony ekosystemów torfowiskowych i bagiennych , a także eliminacji lub
ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych,
6. Wskazanie zadań ochronnych z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji oraz
szczegółowego opisu wykonania.
7. Zaplanowanie zasad monitoringu skuteczności ochrony.

2.Wykonanie i aktualizacja warstw geometrycznych i relacyjnych baz danych SIP ŚPN.
3.Sporzadzenie recenzji operatu ochrony ekosystemów torfowiskowych i bagiennych.

Zadanie nr 6. Wykonanie operatu ochrony ekosystemów wodnych.
Prace terenowe (zakres minimalny):
Dla ekosystemów wodnych (ok. 5 ha):
1.Weryfikacja posiadanej mapy cieków wodnych z inwentaryzacją terenową i kartowaniem przebiegu
cieków

stałych

i

okresowych.

2.Wykonanie mapy granic zlewni.
3. Przeprowadzenie inwentaryzacji florystycznej i fitosocjologicznej w ciekach stałych i wodach
stojących wraz z analizą i oceną stanu ekologicznego wody, analiza i ocena stanu osadów dennych
oraz

krążenia

pierwiastków

przez

wykonanie

analizy

mikrobiologicznych parametrów wody i osadów dennych.
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najważniejszych

chemicznych

i

Dla cieków stałych określić wskaźniki jakości wody określone w załączniku nr 1 do
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla
prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz
sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód

(Dz.U. 2004 nr 32 poz. 284)-

jednorazowe pobranie próbek.

Prace kameralne ( zakres minimalny):
1. Wykonanie operatu ochrony ekosystemów wodnych wraz z mapami tematycznymi.
Zestawienia tabelaryczne( zakres minimalny):
1. Wykaz ekosystemów wodnych (źródeł, cieków i zbiorników) z lokalizacją i szacunkowa
wydajnością lub przepływem oraz podaniem właścicieli i zarządców, kategorii wód,
przynależności do dorzecza i regionu wodnego.
Minimalny zakres tematyczny operatu:
1.Inwentaryzacja florystyczno-fitosocjologiczna oraz faunistyczna ekosystemów wodnych z
ich charakterystyką, oceną stanu i prognozą przyszłych zmian.
1.1. Źródła stałe i okresowe jako ważny element georóżnorodności.
1.2. Cieki stałe i okresowe.
1.3. Zbiorniki wodne stałe i okresowe.
1.4. Wyniki inwentaryzacji florystycznej, fitosocjologicznej i faunistycznej.
1.5. Analiza i ocena stanu ekologicznego wody.
1.6. Analiza i ocena stanu osadów dennych.
1.7. Analiza i ocena krążenia pierwiastków.
1.8. Mikrobiologiczne parametry wody i osadów dennych.
2. Analiza i oceny naturalnych procesów przyrodniczych i ich wpływu na stan ekosystemów
wodnych.
3. Ustalenia niezbędne do identyfikacji i oceny istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych.
4. Analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony, w tym rozpoznania
dotychczasowych zmian ekosystemów wodnych oraz ustalenie przyczyn tych zmian.
5.Koncepcja ochrony ekosystemów wodnych, a także eliminacji lub ograniczania istniejących
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych,
5.1. Ustalenia planów gospodarowania wodami.
5.2. Ustalenia planu ochrony ŚPN i Obszaru Natura 2000 Łysogóry w świetle wykonania
obowiązków wynikających z art. 4 (1c) dyrektywy 2000/60/WT parlamentu Europejskiego i
Rady ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej ( tzw.
Ramowa Dyrektywa Wodna).
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5.3. Ustalenie miejsc wypływu wód opadowych i z roztopów z terenu Parku na grunty
przyległe wraz z koncepcją ograniczenia ewentualnych szkód gospodarczych wywoływanych
tym zjawiskiem na gruntach przyległych.
5.4. Wpływ remontów i utrzymywania rowów granicznych na zmianę stosunków wodnych w
Parku i na gruntach obcych przyległych do granicy ŚPN.
6. Wskazanie zadań ochronnych z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji oraz
szczegółowego opisu wykonania.
7. Zaplanowania zasad monitoringu skuteczności ochrony.
7.1. Źródła na terenie Parku jako geoindykatory - zasady monitoringu wydajności i chemizmu
8-10 największych źródeł .
2.Wykonanie i aktualizacja warstw geometrycznych i relacyjnych baz danych SIP ŚPN.
3. Sporzadzenie recenzji operatu ochrony ekosystemów wodnych

Zadanie 7. Wykonanie operatu ochrony gatunków roślin i grzybów oraz
ich siedlisk i stanowisk.
Prace terenowe i kameralne(zakres minimalny):
Dla obszaru całego Parku ( ok.7626 ha) oraz gruntów Skarbu Państwa w zarządzie ŚPN poza
granicami Parku (ok. 10 ha):
1.Wykonanie listy florystycznej ŚPN w oparciu o dane zawarte w pracach naukowych wymienionych
w bibliografiach Parku oraz dane uzyskane podczas inwentaryzacji fitosocjologicznej ekosystemów
leśnych, nieleśnych ekosystemów lądowych, ekosystemów torfowiskowych i bagiennych oraz
wodnych oraz dane wynikające z aktualnie prowadzonych na terenie Parku badań naukowych ze
szczególnym uwzględnieniem gatunków rzadko występujących oraz występujących poza granicami
naturalnego zasięgu, w szczególności zagrażających gatunkom rodzimym.
2.Inwentaryzacja terenowa znanych stanowisk wskazanych przez ŚPN gatunków roślin i grzybów
objętych ochroną gatunkową i zagrożonych wyginięciem(co najmniej 50 gatunków wymienionych
w Załączniku nr 10 do SIWZ).
Prace kameralne (zakres minimalny):
1.Dla obszaru całego Parku ( ok.7626 ha) oraz gruntów Skarbu Państwa w zarządzie ŚPN poza
granicami Parku (ok. 10 ha wykonanie operatu ochrony gatunków roślin i grzybów oraz ich siedlisk i
stanowisk.
Zestawienia tabelaryczne( zakres minimalny):
1.Zaktualizowana

w oparciu o literaturę naukową i badania terenowe lista florystyczna ŚPN.

2.Tabela współrzędnych geograficznych(GPS) dla gatunków podwyższonego ryzyka.
Minimalny zakres tematyczny operatu:
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1. Wyniki inwentaryzacji wybranych gatunków roślin i grzybów z ich charakterystyką, oceną
stanu i prognozą przyszłych zmian.
1.1. Gatunki rzadko występujące i zagrożone wyginięciem.
1.2. Gatunki występujące poza granicami naturalnego zasięgu.
1.3. Gatunki obce geograficznie o charakterze inwazyjnym zagrażające gatunkom rodzimym.
1.4. Gatunki objęte ochrona gatunkową.
2. Analiza i oceny naturalnych procesów przyrodniczych i ich wpływu na stan zachowania
gatunków roślin i grzybów.
3. Ustalenia niezbędne do identyfikacji i oceny istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych.
4. Analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony, w tym rozpoznania
dotychczasowych zmian zasobów oraz ustalenie przyczyn tych zmian.
5. Koncepcja ochrony gatunków roślin i grzybów, a także eliminacji lub ograniczania
istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.
5.1. Programy ochrony wybranych gatunków roślin i grzybów.
6. Wskazanie zadań ochronnych z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji oraz
szczegółowego opisu wykonania.
7. Zaplanowania zasad monitoringu skuteczności ochrony.
2.Wykonanie i aktualizacja warstw geometrycznych i relacyjnych baz danych SIP ŚPN.
3.Sporzadzenie recenzji operatu ochrony gatunków roślin i grzybów oraz ich siedlisk i stanowisk.

Zadanie nr 8. Wykonanie operatu ochrony gatunków zwierząt oraz ich
siedlisk i stanowisk.
Prace terenowe i kameralne(zakres minimalny):
Dla obszaru całego Parku (ok.7626 ha) oraz gruntów Skarbu Państwa w zarządzie ŚPN poza
granicami Parku (ok.10 ha):
1.Wykonanie listy faunistycznej w oparciu o dane z prac naukowych wymienionych w bibliografiach
Parku oraz dane wykonawcy z inwentaryzacji terenowych.
2.Inwentaryzacja terenowa znanych stanowisk wskazanych przez ŚPN gatunków zwierząt objętych
ochroną gatunkową i zagrożonych wyginięciem ( co najmniej :ryby-5 gatunków, płazy 14
gatunków, gady 6 gatunkow, ptaki 120 gatunków, ssaki 48 gatunków, bezkręgowce 85 gatunków
wymienionych w Załączniku nr 10 do SIWZ).
Metodyka inwentaryzacji ptaków: Ocena liczebności przeprowadzić należy metodą kartograficzną
(Tomiałojc 1980) i powierzchni próbnych.Dla gatunków bardzo licznych, licznych i średniolicznych
liczebności otrzymane w wyniku interpolacji wyników z reprezentatywanych powierzchni
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próbnych(np. powierzchnie o wielkości 250x250m (12,5 ha). Dla gatunków od średniolicznych
(wybranych) do skrajnie nielicznych i gatunków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej inwentaryzacja
metoda kartograficzną na obszarze całego Parku lub obszarach stałego występowania oraz
inwentaryzacja i monitoring znanych stanowisk z zastosowaniem odrębnej metodyki ukierunkowanej
na poszczególne gatunki. Lit: Tomiałoic L.1980. Kombinowana odmiana metody kartograficznej do
liczenia ptaków lęgowych. Notatki Orn. 21:33-54; Gromadzki M. 2004 Ptaki(częsć I i II). Poradniki
ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000-podręcznik metodyczny. M, Warszawa; Chylarecki P.,
Sikora A., Cenian Z. (red) 2009. Monitoring ptaków lęgowych . Poradnik metodyczny dotyczący
gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. GIOŚ, Warszawa.
Inwentaryzacje pozostałych gatunków przeprowadzić przyjętymi powszechnie w literaturze
przedmiotu metodami dostosowanymi do biologii poszczególnych gatunków.
Prace kameralne (zakres minimalny):
1. Dla obszaru całego Parku (ok.7626 ha) oraz gruntów Skarbu Państwa w zarządzie ŚPN poza
granicami Parku (ok.10 ha) wykonanie

operatu ochrony gatunków zwierząt oraz ich siedlisk i

stanowisk.
Zestawienia tabelaryczne ( zakres minimalny):
1. Zaktualizowana o dane z literatury i wyniki inwentaryzacji terenowych lista faunistyczna
ŚPN.
Minimalny zakres tematyczny operatu:
1. Wyniki inwentaryzacji wybranych gatunków zwierząt z ich charakterystyką, oceną stanu i
prognozą przyszłych zmian.
1.1. Gatunki rzadko występujące i zagrożone wyginięciem wg grup systematycznych.
1.2. Gatunki występujące poza granicami naturalnego zasięgu - wg grup systematycznych.
1.3. Gatunki obce geograficznie zagrażające gatunkom rodzimym - wg grup systematycznych.
1.4. Gatunki objęte ochrona gatunkową wg grup systematycznych.
1.5. Grupy systematyczne o słabym stopniu rozpoznania na terenie ŚPN.
.2. Analiza i oceny naturalnych procesów przyrodniczych i ich wpływu na stan zachowania
gatunków zwierząt.
3. Zwierzęta jako bioindykatory zmian w ekosystemach.
4. Ustalenia niezbędne do identyfikacji i oceny istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych.
.5 Analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony, w tym rozpoznania
dotychczasowych zmian zasobów oraz ustalenie przyczyn tych zmian.
6. Koncepcja ochrony gatunków zwierząt ,a także eliminacji lub ograniczania istniejących i
potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.
.6.1. Programy ochrony wybranych gatunków zwierząt.
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7. Wskazanie zadań ochronnych z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji oraz
szczegółowego opisu wykonania.
.8. Zaplanowanie zasad monitoringu skuteczności ochrony.
2.Wykonanie i aktualizacja warstw geometrycznych i relacyjnych baz danych SIP ŚPN.
3. Sporządzenie recenzji operatu ochrony gatunków zwierząt oraz ich siedlisk i stanowisk.

Zadanie nr 9. Wykonanie operatu ochrony zasobów geomorfologicznych.
Prace terenowe- w zakresie określonym przez wykonawcę, niezbędnym do aktualizacji operatu
ochrony zasobów geomorfologicznych z poprzedniego planu ochrony.
Prace kameralne (zakres minimalny):
1. Dla obszaru całego Parku (ok.7626 ha) oraz gruntów Skarbu Państwa w zarządzie ŚPN poza
granicami Parku (ok.10 ha) wykonanie

operatu ochrony zasobów geomorfologicznych

przez

aktualizację i uzupełnienie operatu ochrony zasobów geomorfologicznych z poprzedniego planu
ochrony.
Zestawienia tabelaryczne ( zakres minimalny):
1. Zestawienie typowych najcenniejszych form morfologicznych na terenie ŚPN.
Minimalny zakres tematyczny operatu:
1. Wyniki inwentaryzacji zasobów geomorfologicznych z ich charakterystyką, oceną stanu i
prognozą przyszłych zmian.
1.1. Charakterystyka rzeźby terenu parku i otuliny.
1.2. Charakterystyka form morfologicznych.
1.2.1. Formy pochodzenia denudacyjnego.
1.2.2. Formy pochodzenia rzecznego.
1.2.3. Formy krioniwalne.
.1.2.4. Formy eoliczne.
1.2.5. Formy organogeniczne.
1.2.6. Formy antropogeniczne.
2. Analiza i oceny naturalnych procesów przyrodniczych i ich wpływu na stan zachowania
walorów geomorfologicznych.
2.1. Współczesne procesy morfodynamiczne ze szczególnym uwzględnieniem erozji wodnej.
.3. Ustalenia niezbędne do identyfikacji i oceny istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych.
.4. Analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony, w tym rozpoznania
dotychczasowych zmian zasobów oraz ustalenie przyczyn tych zmian.
5. Koncepcja ochrony form morfologicznych, a także eliminacji lub ograniczania istniejących
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.
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.6. Wskazanie zadań ochronnych z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji oraz
szczegółowego opisu wykonania.
7. Zaplanowania zasad monitoringu skuteczności ochrony.
2.Wykonanie i aktualizacja warstw geometrycznych i relacyjnych baz danych SIP ŚPN.
3.Sporzadzenie recenzji operatu ochrony zasobów geomorfologicznych.

Zadanie nr 10. Wykonanie operatu ochrony walorów krajobrazowych.
Prace terenowe- w zakresie określonym przez wykonawcę, niezbędnym do aktualizacji operatu
ochrony walorów krajobrazowych z poprzedniego planu ochrony.
Prace kameralne (zakres minimalny):
1. Dla obszaru całego Parku (ok.7626 ha) oraz gruntów Skarbu Państwa w zarządzie ŚPN poza
granicami Parku (ok.10 ha) wykonanie operatu ochrony walorów krajobrazowych przez aktualizację
i uzupełnienie operatu ochrony walorów krajobrazowych z poprzedniego planu ochrony.
Zestawienia tabelaryczne ( zakres minimalny):
1. Zestawienie osi widokowych.
2. Zestawienie punktów widokowych z opisem.
Minimalny zakres tematyczny operatu:
1. Wyniki inwentaryzacji zasobów krajobrazowych z ich charakterystyką, oceną stanu i prognozą
przyszłych zmian.
.1.1. Wydzielenie jednostek architektoniczno-krajobrazowych.
1.2. Waloryzacja krajobrazowa Parku i jego otuliny.
2. Analiza i oceny naturalnych procesów przyrodniczych i ich wpływu na stan zachowania
walorów krajobrazowych..
2.1. Zmiany walorów krajobrazowych spowodowane wtórną sukcesją i wzrostem drzew i
drzewostanów.
3. Ustalenia niezbędne do identyfikacji i oceny istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych.
4.

Analiza

skuteczności

dotychczasowych

sposobów

ochrony,

w

tym

rozpoznania

dotychczasowych zmian zasobów oraz ustalenie przyczyn tych zmian.
5. Koncepcja ochrony walorów krajobrazowych Parku i jego otuliny , a także eliminacji lub
ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.
5.1.. Możliwość lokalizacji budowli wysokościowych, w tym budowli masztowych i elektrowni
wiatrowych na terenie ŚPN i jego otuliny.
6. Wskazanie zadań ochronnych z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji oraz szczegółowego
opisu wykonania.
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7. Zaplanowania zasad monitoringu skuteczności ochrony.
2.Wykonanie i aktualizacja warstw geometrycznych i relacyjnych baz danych SIP ŚPN.
3. Sporządzenie recenzji operatu ochrony walorów krajobrazowych.

Zadanie nr 11.Wykonanie operatu ochrony zasobów kulturowych.
Prace terenowe- w zakresie określonym przez wykonawcę, niezbędnym do aktualizacji operatu
ochrony walorów kulturowych z poprzedniego planu ochrony.
Prace kameralne (zakres minimalny):
1. Dla obszaru całego Parku (ok.7626 ha) oraz gruntów Skarbu Państwa w zarządzie ŚPN poza
granicami Parku (ok.10 ha) wykonanie operatu ochrony walorów kulturowych przez aktualizację i
uzupełnienie operatu ochrony walorów kulturowych z poprzedniego planu ochrony.
Zestawienia tabelaryczne ( zakres minimalny):
1. Wykaz obiektów i obszarów stanowiących zabytki w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków na terenie Parku i w jego otulinie.
2. Wykaz miejsc pamięci narodowej na terenie Parku i otuliny.
3. Wykaz miejsc kultu religijnego i symboli religijnych na terenie Parku.
4. Wykaz pomników i tablic pamiątkowych na terenie Parku.
Minimalny zakres tematyczny operatu:
1. Wyniki inwentaryzacji zasobów kulturowych z ich charakterystyką, oceną stanu i
prognozą przyszłych zmian.
1.1. Zasoby materialne kultury.
1.2. Niematerialne zasoby kulturowe.
2. Analiza i oceny naturalnych procesów przyrodniczych i ich wpływu na stan zachowania
walorów kulturowych.
3. Ustalenia niezbędne do identyfikacji i oceny istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych.
4. Analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony walorów kulturowych, w tym
rozpoznania dotychczasowych zmian zasobów oraz ustalenie przyczyn tych zmian.
5. Koncepcja ochrony walorów kulturowych Parku i jego otuliny, a także eliminacji lub
ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.
6. Wskazanie zadań ochronnych z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji oraz
szczegółowego opisu wykonania.
7. Zaplanowania zasad monitoringu skuteczności ochrony.
2.Wykonanie i aktualizacja warstw geometrycznych i relacyjnych baz danych SIP ŚPN.
3.Sporzadzenie recenzji operatu ochrony zasobów kulturowych.
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Zadanie nr 12. Wykonanie operatu udostępniania Parku i edukacji.
Prace terenowe- w zakresie określonym przez wykonawcę, niezbędnym do wykonania operatu.
Prace kameralne (zakres minimalny):
1. Dla obszaru całego Parku (ok.7626 ha) oraz gruntów Skarbu Państwa w zarządzie ŚPN poza
granicami Parku (ok.10 ha) wykonanie operatu udostępniania Parku i edukacji .
Zestawienia tabelaryczne ( zakres minimalny):
1. Zestawienia frekwencji ruchu turystycznego w latach ubiegłych.
Minimalny zakres tematyczny operatu:
1. Zasady udostępniania Parku dla wszystkich celów określonych w ustawie o ochronie
przyrody.
1.1. Udostępnienie dla celów naukowych.
1.2. Udostępnienie dla celów turystycznych.
1.2.1. Ramowego projektu lokalizacji infrastruktury turystycznej oraz

sposobów

udostępniania Parku dla ruchu pielgrzymkowego i turystycznego na terenie Parku w
powiązaniu z analogicznymi projektami opracowywanymi przez ograny samorządowe i
lokalne społeczności dla terenu otuliny Parku ze szczególnym uwzględnieniem Góry Łysiec
(Święty Krzyż).
1.2.2. Określenie maksymalnej liczby osób mogących jednocześnie przebywać w miejscach
udostępnianych wraz z metodyką jej określenia.
1.3. Udostępnienie dla celów rekreacyjnych i sportowych.
1.4. Udostępnienie dla celów komunikacyjnych (drogi publiczne, drogi konieczne).
1.5. Udostępnienie dla innych celów.
.2. Parkowy system informacji.
2.2. Ogólna koncepcja i kierunki

prowadzenia działalności edukacyjnej i polityki

informacyjnej Parku.
2.2.1. Wydawnictwa ŚPN.
2/Wykonanie i aktualizacja warstw geometrycznych i relacyjnych baz danych SIP ŚPN.
3. Sporządzenie recenzji operatu udostępniania Parku i edukacji.

Zadanie nr 13. Wykonanie operatu ochrony siedlisk i gatunków będących
przedmiotem ochrony na obszarze Natura 2000.
Prace terenowe- w zakresie określonym przez wykonawcę, niezbędnym do wykonania operatu
Prace kameralne (zakres minimalny):
1. Dla obszaru całego Parku (ok.7626 ha) oraz gruntów Skarbu Państwa w zarządzie ŚPN poza
granicami Parku (ok.10 ha) wykonanie operatu udostępniania Parku i edukacji .
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Zestawienia tabelaryczne ( zakres minimalny):
1.Wykaz działek ewidencyjnych wchodzących w skład obszaru Natura 2000 Łysogóry z
podziałem na działki:
- położone w prawnych granicach ŚPN.
-położone poza prawną granicą ŚPN.
2. Wykaz działek ewidencyjnych położonych w prawnych granicach ŚPN, a położonych poza
obszarem Natura 2000 Łysogóry.
Minimalny zakres tematyczny operatu:
1. Opis granic obszaru Natura 2000,
2. Opis zasobów dostępnych informacji o obszarze i przedmiotach ochrony, wyniki ich
weryfikacji oraz określenie potrzeb ich uzupełnienia.
3. Wyniki inwentaryzacji, badań i ekspertyz niezbędnych do skompletowania wiedzy o
przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony.
4. Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony.
5. Określenie wskaźników właściwego stanu przedmiotów ochrony.
6. Ustalenie zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu ochrony przedmiotów
ochrony.
7. Określenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów
ochrony obszaru Natura 2000, zachowania integralności obszaru oraz spójności sieci obszarów
Natura 2000.
8. Ustalenie wskazań do zmian w studiach lub planach zagospodarowania przestrzennego.
9. Ustalenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich
realizację.
10. Określenie sposobów monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków.
11. Określenie sposobów monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków
roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotem ochrony.
12. Aktualizacja standardowego formularza danych o obszarze.
2. Wykonanie map w formie cyfrowej zawierających w szczególności:
- granice obszaru,
- występowanie siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony, z oceną stanu
poszczególnych ich płatów,
- występowanie i stan ochrony gatunków będących przedmiotami ochrony oraz ich siedlisk z oceną
stanu poszczególnych stanowisk i siedlisk,
- stosunki własnościowe terenu,
- istniejące i projektowane formy ochrony przyrody,
- lokalizację źródeł zagrożeń,
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- obszary, do których odnoszą się ustalenia wskazań do zmian w studiach i planach zagospodarowania
przestrzennego,
- lokalizację działań ochronnych,
- lokalizację miejsc monitoringu.
4. Wykonanie i aktualizacja warstw geometrycznych i relacyjnych baz danych SIP ŚPN.
5. Sporzadzenie recenzji operatu ochrony siedlisk i gatunków będących przedmiotem ochrony na
obszarze Natura 2000.

Zadanie nr 14. Wykonanie operatu istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych.
Prace terenowe- w zakresie określonym przez wykonawcę, niezbędnym do wykonania operatu
Prace kameralne (zakres minimalny):
1. Dla obszaru całego Parku (ok.7626 ha) oraz gruntów Skarbu Państwa w zarządzie ŚPN poza
granicami Parku (ok.10 ha) wykonanie operatu istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i
zewnętrznych
Zestawienia tabelaryczne ( zakres minimalny):
1. Tabela zagrożeń z podziałem na zewnętrzne i wewnętrzne oraz istniejące i potencjalne wraz
z proponowanymi sposobami przeciwdziałania zagrożeniom.
Minimalny zakres tematyczny operatu:
Wykonanie zbiorczego operatu istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i
zewnętrznych.
w zakresie ich identyfikacji, oceny oraz zaplanowania sposobów ich eliminacji lub
ograniczenia w formie opisów, zestawień oraz map tematycznych ze szczególnym
zwróceniem uwagi na zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk oraz
gatunków roślin, zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000.
1. Istniejące i projektowane lokalizacje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko lub na stan zachowania siedlisk i gatunków naturowych.
2. Źródła, rodzaje i stężenia zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, zanieczyszczenia
gleb, natężenie hałasu.
3. Zagrożenia i stopień uszkodzenia drzewostanów przez czynniki biotyczne i abiotyczne,
4. Stan czystości i źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych,
5. Pobór wód powierzchniowych i podziemnych.
6. Działalność gospodarcza, rekreacyjna, turystyczna i sportowa.
7. Gospodarka wodna, w tym infrastruktura hydrotechniczna, ochrona przeciwpowodziowa,
systemy melioracyjne.
8. Elementy infrastruktury utrudniające migracje roślin i zwierząt.
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9. Opis naturalnych procesów mogących mieć wpływ na osiąganie celów ochrony, jak:
sukcesja

roślinności

uwolnionej

od

presji

antropogenicznej,

eutrofizacja

wód,

rozprzestrzenianie się obcych gatunków roślin i zwierząt zagrażających rodzimym gatunkom,
zaburzenia w strukturze populacji zwierząt, obniżenie poziomu wód podziemnych.
10. Opis zagrożeń dla walorów krajobrazowych,
11. Opis szkód powodowanych przez kłusownictwo, kradzieże drewna, nielegalne
pozyskiwanie płodów runa, nielegalne składowanie odpadów
2.Wykonanie

warstw

geometrycznych

i

relacyjnych

baz

danych

SIP

ŚPN.

3. Sporządzenie recenzji operatu istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.

Zadanie nr 15. Wykonanie operatu charakterystyki i oceny uwarunkowań
społecznych i gospodarczych ochrony parku narodowego i obszaru Natura
2000.
Prace kameralne (zakres minimalny):
1. Dla obszaru całego Parku (ok.7626 ha) oraz gruntów Skarbu Państwa w zarządzie ŚPN poza
granicami Parku (ok.10 ha) wykonanie operatu charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i
gospodarczych ochrony parku narodowego i obszaru Natura 2000. 2000 ,w szczególności w zakresie
udostępniania Parku i dotychczas prowadzonej na terenie parku narodowego działalności wytwórczej,
handlowej i rolnicze i jej wpływu na stan zasobów, tworów i składników przyrody, walorów
krajobrazowych oraz wartości kulturowych w postaci opisów, zestawień i map tematycznych.
Minimalny zakres tematyczny operatu:
1. Charakterystyka i ocena uwarunkowań społecznych i gospodarczych ochrony parku
narodowego i obszaru Natura 2000 w zakresie udostępniania Parku.
2. .Charakterystyka i ocena uwarunkowań społecznych i gospodarczych ochrony parku
narodowego i obszaru Natura 2000 w zakresie dotychczas prowadzonej na terenie parku
narodowego działalności :
2.1. Wytwórczej,
2.2. Handlowej,
2.3. Rolniczej,
2.4. Usługowej,
3. Wpływ dotychczas prowadzonej na terenie Parku działalności na stan zasobów, tworów i
składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych.

2.Wykonanie

warstw

geometrycznych

i

relacyjnych

baz

danych

SIP

ŚPN.

3.Sporzadzenie recenzji operatu charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych
ochrony parku narodowego i obszaru Natura 2000.
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Zadanie nr 16. Wykonanie operatu szczegółowego - koncepcja ochrony
zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych.
Przed

przystąpieniem

do

wykonania

zadania

WYKONAWCA

w

ścisłej

współpracy

z

ZAMAWIAJĄCYM opracuje ramową, wstępną koncepcję ochrony zasobów, tworów i składników
przyrody oraz wartości kulturowych określającą główne kierunki ochrony tych zasobów. Ramowa
koncepcja podlega zaopiniowaniu przez Radę Naukową Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Prace kameralne (zakres minimalny):
1. Dla obszaru całego Parku (ok.7626 ha) oraz gruntów Skarbu Państwa w zarządzie ŚPN poza
granicami Parku (ok.10 ha) wykonanie operatu szczegółowego- koncepcja ochrony zasobów, tworów i
składników przyrody oraz wartości kulturowych, w postaci opisów, zestawień i map tematycznych
Minimalny zakres tematyczny operatu:
1. Określenie strategicznych celów ochrony parku narodowego.
2. Określenie potrzeb i uwarunkowań zastosowania ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej.
3. Określenie priorytetów realizacji zadań ochronnych i sposobów ich szczegółowego
planowania,
4. Określenie miejsc i zasad stosowania poszczególnych sposobów ochrony oraz
szczegółowych sposobów wykonywania zabiegów ochronnych na obszarach ochrony czynnej
i krajobrazowej.
5. Określenie sposobów udostępniania obszaru Parku dla celów naukowych, edukacyjnych,
turystycznych, rekreacyjnych, sportowych nie wpływających negatywnie na jego przyrodę.
6. Określenie działań edukacyjnych, które mogą być prowadzone w oparciu o wartości
przyrodnicze Parku.
7. Określenie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i
rolnicza oraz miejsc udostępnianych dla rybactwa lub polowania.
2.Wykonanie

warstw

geometrycznych

i

relacyjnych

baz

danych

SIP

ŚPN.

3.Sporządzenie recenzji operatu szczegółowego- koncepcja ochrony zasobów, tworów i składników
przyrody oraz wartości kulturowych.

Zadanie nr 17. Wykonanie zbiorczego operatu zadań ochronnych.
Prace kameralne (zakres minimalny):
1. Dla obszaru całego Parku (ok.7626 ha) oraz gruntów Skarbu Państwa w zarządzie ŚPN poza
granicami Parku (ok.10 ha) wykonanie-opracowanie zbiorczego operatu zadań ochronnych
wynikających z koncepcji ochrony z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji w postaci opisów i
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zestawień tabelarycznych z oszacowaniem kosztów realizacji tych zadań oraz w postaci zestawienia
tabelarycznego zadań usystematyzowanych według ich lokalizacji. Operat zostanie wygenerowany w
wyniku elektronicznego przetworzenia danych zawartych w operatach szczegółowych
2.Wykonanie

warstw

geometrycznych

i

relacyjnych

baz

danych

SIP

ŚPN.

3.Sporzadzenie recenzji zbiorczego operatu zadań ochronnych.

Zadanie nr 18. Wykonanie operatu zagospodarowania przestrzennego.
Prace terenowe- w zakresie określonym przez wykonawcę, niezbędnym do wykonania operatu
Prace kameralne (zakres minimalny):
1. Dla obszaru całego Parku ( 7626 ha) i otuliny (20 786 ha) wykonanie operatu zagospodarowania
przestrzennego w postaci opisów , zestawień i map tematycznych obejmującego
- określenie zakresu ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planów zagospodarowania
przestrzennego województwa.
- wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego

gmin,

miejscowych

planach

zagospodarowania

przestrzennego,

planach

zagospodarowania przestrzennego województw dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń
wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego
stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczono
obszar Natura 2000.
-identyfikację korytarzy ekologicznych w otulinie Parku i wokół obszaru Natura 2000,
Minimalny zakres tematyczny operatu:
1. Charakterystyka i ocena aktualnego stanu zagospodarowania przestrzennego.
2. Określenie zakresu ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planów
zagospodarowania przestrzennego województwa.
3. Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach
zagospodarowania przestrzennego województw dotyczące eliminacji lub ograniczenia
zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia
właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla
których wyznaczono obszar Natura 2000.
4. Identyfikacja korytarzy ekologicznych w otulinie Parku i wokół obszaru Natura 2000,
2.Wykonanie i aktualizacja warstw geometrycznych i relacyjnych baz danych SIP ŚPN.
3.Sporzadzenie recenzji operatu zagospodarowania przestrzennego.
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Zadanie nr 19. Wykonanie operatu oceny przewidywanych skutków planu.
Opracowanie operatu oceny przewidywanych skutków planu., w tym oszacowanie kosztów jego
realizacji w postaci opisów i zestawień tabelarycznych.
Prace kameralne (zakres minimalny):
1. Dla obszaru całego Parku (ok.7626 ha) oraz gruntów Skarbu Państwa w zarządzie ŚPN poza
granicami Parku (ok.10 ha) wykonanie operatu oceny przewidywanych skutków planu.
Zestawienia tabelaryczne ( zakres minimalny).
1. Przewidywane koszty wykonania zadań ochronnych.
Minimalny zakres tematyczny operatu:
1. Przewidywane skutki ekologiczne.
2. Przewidywane skutki gospodarcze - wpływ na rozwój miejscowości w otulinie.
3. Przewidywane skutki społeczne.
4. Przewidywane koszty jednostkowe i łączne wykonania planowanych zadań ochronnych.
2.Sporządzenie recenzji operatu przewidywanych skutków planu.

Zadanie nr 20. Wykonanie operatu generalnego- synteza planu ochrony.
Prace kameralne (zakres minimalny):
1. Dla obszaru całego Parku (ok.7626 ha) oraz gruntów Skarbu Państwa w zarządzie ŚPN poza
granicami Parku (ok.10 ha) wykonanie operatu generalnego- synteza planu ochrony w formie
syntetycznych opisów i zestawień zbiorczych zawierających streszczenie ustaleń poprzednio
wymienionych operatów szczegółowych.
Minimalny zakres tematyczny operatu:
1. Charakterystyka i oceny stanu przyrody.
2. Identyfikacja i ocena istniejących oraz potencjalnych zagrożeń wewnętrznych zewnętrznych dla
zasobów parku narodowego oraz

identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla

zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, oraz gatunków roślin i zwierząt i
ich siedlisk będących przedmiotami ochrony na obszarze Natura 2000.
3. Charakterystyka i oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych.
4. Analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony.
5. Charakterystyka i ocena stanu zagospodarowania przestrzennego.
6. Koncepcja ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych, a także
eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.
6.1. Cele ochrony przyrody oraz wskazanie przyrodniczych i społecznych uwarunkowań
ich realizacji.
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6.2.Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i
potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków.
6.3.Wskazanie obszarów ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej.
6.4.Określenie działań ochronnych na obszarach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, z
podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań oraz określenie działań ochronnych dla
utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura
2000, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację.
6.5. Określenie wskaźników właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków
roślin i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony.
6.6.Określenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów
ochrony obszaru Natura 2000, zachowania integralności obszaru Natura 2000 oraz spójności sieci
obszarów Natura 2000, odnoszących się w szczególności do:
a) innych form ochrony przyrody, pokrywających się z obszarem Natura 2000,
b) zagospodarowania przestrzennego, w tym w szczególności terenów lokalizacji zabudowy
możliwej bez szkody dla obszaru Natura 2000, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,
infrastruktury turystycznej i edukacyjnej, a także obszarów, które powinny być zalesione oraz
obszarów wyłączonych z zalesiania,
c) gospodarowania wodami,
d) gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej,
f) śródlądowych wód powierzchniowych płynących, w których powinna być zachowana lub
odtworzona możliwość wędrówki ryb i innych organizmów wodnych;
6.7. Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych,
turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz określenie
sposobów ich udostępniania.
6.8. Wskazanie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i
rolnicza.
6.9. Ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
miejscowych

planów

zagospodarowania

przestrzennego,

planów

zagospodarowania

przestrzennego województw oraz wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub
ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych oraz wskazania do zmian w istniejących
studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych
planach

zagospodarowania

przestrzennego,

planach

zagospodarowania

przestrzennego

województw oraz planach zagospodarowania wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji
lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania
lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i
zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000;
7. Opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000;
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8. Określenie sposobów monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków;
9. Określenie sposobów monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych a także gatunków
roślin i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony.
2.Sporzadzenie recenzji operatu generalnego-synteza planu ochrony.

Zadanie nr 21. Wykonanie tematycznych map numerycznych do projektu
planu ochrony.
Prace kameralne (zakres minimalny):
Dla obszaru całego Parku (ok.7626 ha) oraz gruntów Skarbu Państwa w zarządzie ŚPN poza
granicami Parku (ok.10 ha) wykonanie tematycznych map numerycznych do projektu planu ochronykomplet szt.1 zawierający 18 szt. map.
1/. Typy gleb
2/. Sieć hydrograficzna i granice zlewni.
3/. Roślinności rzeczywistej.
4./ Roślinności potencjalnej.
5/. Siedlisk przyrodniczych.
6/. Siedlisk i stanowisk gatunków roślin, zwierząt i grzybów dziko występujących objętych ochroną
gatunkową oraz zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących.
7/. Drzewostanów wg głównych gatunków drzew.
8/Typów siedliskowych lasu.
9/. Typów ekosystemów.
10/. Walorów krajobrazowych.
11/. Walorów przyrody nieożywionej.
12/. Korytarzy ekologicznych.
13/. Wartości kulturowych.
14/. Infrastruktury technicznej , turystycznej i edukacyjnej.
15/. Użytkowania gruntów oraz gruntów według form własności.
16/. Zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz zaplanowanych sposobów ich eliminacji lub
ograniczania.
17/. Obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową.
18/. Projektowanych sposobów ochrony czynnej, w tym projektowanych zabiegów ochronnych.
19/. Obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych ,
rekreacyjnych i sportowych.

Zadanie nr 22. Opracowanie projektu rozporządzenia Ministra Środowiska
z opinia prawną.
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Opracowanie projektu rozporządzenia Ministra Środowiska z opinią prawną- szt.1

(usługa)

-opracowanie projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planu ochrony dla ŚPN wraz z
wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, załącznikami i uzasadnieniem oraz opinią prawną dotyczącą
zgodności projektu z obowiązującym prawem polskim i dyrektywami unijnymi zawierającego:
- cele ochrony przyrody parku narodowego oraz wskazanie przyrodniczych i społecznych
uwarunkowań ich realizacji,
- określenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony
obszaru Natura 2000, zachowania integralności obszaru Natura 2000 oraz spójności sieci obszarów
Natura 2000,
- identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków, - wskazanie obszarów ochrony ścisłej
,czynnej i krajobrazowej,
- określenie działań ochronnych na obszarach ochrony czynnej i krajobrazowej , - wskaźniki
właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk
będących przedmiotami ochrony na obszarze Natura 2000,
- określenie sposobów monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków,
-wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych,
rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz określenie sposobów ich
udostępniania,
- wskazanie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza, ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego , planów zagospodarowania przestrzennego
województw

oraz wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
planach zagospodarowania przestrzennego województw
- opis granic i mapę obszaru Natura 2000,
Wykonawca sporządza końcowy projekt planu w postaci przewidzianych prawem: projektu
rozporządzenia Ministra Środowiska zgodnie ze zakresem i wzorem rozporządzenia ustalonym przez
Ministra, aktualnym w terminie zakończenia wykonania zamówienia publicznego wynikającym z
umowy z Wykonawcą,

wraz z wszystkimi wymaganymi przez Ministra załącznikami i

uzasadnieniem.

Zadanie nr 23. Udział

WYKONAWCY w warsztatach i spotkań

informacyjnych dla lokalnych zarządców terenów i grup interesów w
liczbie od 6 do 8 oraz procedurze konsultacji społecznych wraz z
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dostarczaniem

materiałów

roboczych

w

zakresie

niezbędnym

do

prawidłowego przeprowadzenia tych konsultacji.

Uwaga: Z powodu braku możliwości wyprzedzającego ustalenia kosztów udziału w
konsultacjach społecznych, jakie poniesie WYKONAWCA (zależą one od przebiegu
konsultacji) szacunkowe koszty wykonania tego zadania zamawiający winien
przewidzieć w ramach kosztów wykonania poszczególnych operatów szczegółowych.

Zadaniem wykonawcy będzie udział w procedurach uzgadniania i opiniowania projektu planu ochrony
wynikających z :
-Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2004 r. Nr 92, poz.880 z późn. zm.),
-Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr
199, poz.1227 z 2009 r),
- Metodologii prowadzenia konsultacji społecznych prowadzonych w projektach realizowanych w
ramach konkursu 7/2009 „Opracowanie planów ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz innych
obszarów chronionych.

1.WYKONAWCA weźmie udział w 6 do 8 spotkaniach dyskusyjnych poświęconych omówieniu
zagadnień ujętych w zakresie prac przewidzianych w trzech modułach pracy nad projektem Planu z
udziałem Zespołu Lokalnej Współpracy (lokalnych zarządców terenów i grup interesów). Spotkania
(warsztaty) będą jednodniowe (nie krótsze niż 6 godzin, w tym przerwa obiadowa). Przewidywana
liczba spotkań:
-związane z planem ochrony parku - od 6 do 8 spotkań,
-związane z planem zadań ochronnych dla części Obszaru Natura 2000 poza Parkiem - od 3 do 4
spotkań w 3 miejscowościach (razem od 9 do 12 spotkań)
Spotkania organizowane będą przez Zamawiającego i na koszt Zamawiającego.
1.1. WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za:
a) opracowanie w porozumieniu z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu organizacji spotkań
zawierającego: daty, miejsca ich organizacji i cele do osiągnięcia, który umieszczony zostanie na
stronie

internetowej Zamawiającego oraz skład ekspertów, o których mowa w Rozdziale 9

ust.1.pkt.2) SIWZ uczestniczących ze strony WYKONAWCY w poszczególnych spotkaniach.
b) opracowanie w porozumieniu z Zamawiającym szczegółowego programu poszczególnych spotkań
dyskusyjnych, prezentacji w formie elektronicznej i drukowanej po jednym egzemplarzu dla każdego
z uczestników (jeśli to będzie wymagane),
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c) obsługę sekretarską spotkań,
d) sporządzenie listy teleadresowej i listy obecności uczestników każdego spotkania,
e) ewentualną organizację wizji terenowej dla uczestników spotkań w celu poprawienia zrozumienia
problemów jego ochrony. Zamawiający zapewni transport uczestników spotkania na miejsce wizji
terenowej i z powrotem .Decyzja o organizacji wizji terenowej należy do Zamawiającego.
1.2.. Wykonawca w trakcie spotkań dyskusyjnych odpowiednio do specyfiki danego modułu
przewidzi w programie spotkania następujące punkty:
a) prezentacje o obszarze i przedmiotach ochrony;
b) wyjaśnienie roli i zasad udziału w procesie planistycznym;
c) dyskusje w celu rozwiania wątpliwości odnośnie do celowości planowania ochrony i negatywnych
utartych opinii na temat sieci Natura 2000;
d) podsumowanie na spotkaniu wyników poprzedniego spotkania;
e) sporządzenie listy sprawdzającej czy wszystkie zakładane cele i sposób ich realizacji zostały
zrealizowane;
f) ustalenie terminu i miejsca następnego spotkania.
2. Udział ekspertów - dobrowolnych członków Zespołu Lokalnej Współpracy w pracach terenowych
i kameralnych jest bezpłatny. Wykonawca zapewni materiały, np. mapy oraz ustali metodykę
prowadzenia prac przez ekspertów.

3.Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego ustosunkowywania się do uwag i wniosków
zgłaszanych w trakcie oficjalnej procedury uzgadniania projektu planu

zadań ochronnych z

Regionalnym Dyrektorem Lasów Państwowych w Radomiu oraz innych uwag i wniosków do projektu
planu ochrony oraz projektu planu zadań ochronnych wynikających z opiniowania, zgodnie z art. 39
ustawy 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 jak również
wnoszenie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich zatwierdzonych przez Dyrektora ŚPN zmian
do operatów szczegółowych, operatu generalnego i projektu planu ochrony oraz projektu planu zadań
ochronnych wynikających z uwzględnienia przez Dyrektora ŚPN wniosków i opinii recenzentów oraz
wszelkich innych podmiotów uprawnionych do składania takich wniosków i opinii w ciągu 10 dni od
daty zatwierdzenia ich przez Dyrektora ŚPN.

4.WYKONAWCA

jest zobowiązany do

prowadzenia wspólnie

z ZAMAWIAJĄCYM strony

internetowej projektu, a w szczególności do :
-wpisywania do odpowiednich tabel szablonu projektu i przekazywania Zamawiającemu w formie
elektronicznej wyników poszczególnych etapów prac nad projektu planu ochrony i planu zadań
ochronnych w wraz z niezbędnymi warstwami geometrycznymi, w tym:
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a) ustalenia z poszczególnych spotkań dyskusyjnych i raport na temat przedmiotu prac w terminie 7
dni od dnia spotkania;
b) wstępne wyniki prac wnoszone na bieżąco po konsultacji z Zespołem Lokalnej Współpracy;
c) końcowe opracowanie wyników prac

w terminie niepóźnej niż na 7 dni przed spotkaniem

dyskusyjnym rozpoczynającym następny cykl spotkań. Wyniki te udostępniane są wszystkim
zainteresowanym osobom i podmiotom z możliwością przesłania uwag i wniosków w terminie 21 dni
od daty ich udostępnienia;
d) zestawienie uwag i wniosków z komentarzami Wykonawcy i adnotacją czy zostały one
uwzględnione

bądź

odrzucone

(zestawienie

będzie

udostępniane

do

wglądu

wszystkim

zainteresowanym osobom i podmiotom w terminie 14 dni od zakończenia terminu składania uwag i
wniosków).
Wszystkie uwagi i wnioski, uzyskane za pomocą narzędzia internetowego lub przesłane w inny
sposób, muszą być starannie rozważone przez Wykonawcę.
Wykonawca, w razie potrzeby, może wrócić do wpisów dotyczących poprzednich etapów, uzupełnić
je lub zweryfikować.
Informacje wrażliwe (np. szczegółowe dane o stanowiskach gatunków, które mogłyby być narażone
na zniszczenie), o których zdecyduje Zamawiający, będą poufne i powszechnie dostępne tylko w
ograniczonej formie (np. bez podawania dokładnej lokalizacji).

VII. Zasady dokonywania odbioru wykonanych opracowań.
Operaty wykonawca przekaże w formie oprawionych wydruków egzemplarzach oraz w formie
elektronicznej w 3 egzemplarzach.
1. Materiały drukowane - teksty - należy spiąć w sposób trwały

(dopuszcza się bindowanie

materiałów pod warunkiem nietworzenia dużych tomów utrudniających przeglądanie poszczególnych
stron), poszczególne tomy dokumentacji należy czytelnie i w sposób trwały opisać na stronie
frontowej.
2. Wymogi dotyczące map w wersji drukowanej:
a. wszystkie mapy winny być czytelne i drukowane w kolorze;
b. muszą być opracowane i wydrukowane w skali i w formacie zachowującym czytelność oraz
umożliwiającym swobodny i prawidłowy odczyt zawartych na niej informacji. Dopuszcza się
dzielenie dużych formatów map na uzasadnioną ilość części;
c. dla map przedstawiających w jednym arkuszu teren całego parku i obszaru Natura 2000 „Łysogóry”
jako standard przyjmuje się skalę 1:25000, chyba że ustalenia szczegółowe określają inną skalę;
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d. mapa obrazująca granice obszaru Natura 2000 Łysogóry powinna być opracowana i wydrukowana
na mapie ewidencyjnej o skali umożliwiającej odczyt oznaczeń geodezyjnych – nr działek i klas
użytków (dopuszcza się zastosowanie czarno-białego podkładu mapy);
e. dopuszcza się możliwość umieszczenia kilku warstw na jednym wydruku mapy pod warunkiem, że
zachowana zostanie czytelność mapy;
f. symbole siedlisk i gatunków powinny być zgodne ze Standardem danych GIS w ochronie przyrody,
w przypadku ptaków dodatkowo mogą być użyte symbole zawarte w Notatkach Ornitologicznych
(tom 44, zeszyt nr 2, z 2003 r., str. 121-126), dopuszczalne jest określenie nazw gatunkowych poprzez
przypisanie im również kodów Natura 2000 zestawionych w załączniku II, III, IV i V dyrektywy Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, a
także załączniku i dyrektywy Rady79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich
ptaków, symbole nieujęte tam należy uzgodnić z Zamawiającym;
g. szatę graficzną (m.in. wielkość i rodzaj czcionki, symbolikę), skale i format oraz tytuły map, sposób
dzielenia map na części, należy uzgodnić z Zamawiającym;
h. mapy należy złożyć do formatu A4 i podpisać w sposób umożliwiający natychmiastowe
zidentyfikowanie nazwy mapy. Wyjątkowo duże arkusze mogą, po uzgodnieniu z Zamawiającym, być
dostarczone w wersji niezłożonej (np. zrolowanej w tubie).
3. Materiały w formie elektronicznej na płytach CD/DVD należy dostarczyć w trwałych
opakowaniach (indywidualnych standardowych pudełkach) opisanych w sposób trwały na froncie
opakowania oraz bezpośrednio na płycie (podając nazwę obszaru i datę nagrania): pliki tekstowe w
dwóch formatach Microsoft Word 2003-2007 oraz Adobe PDF, mapy i cyfrowe warstwy
informacyjne (GIS) w formatach jpg oraz shp.
4. Wszystkie przekazywane materiały w wersji elektronicznej muszą spełniać warunki opisane w
Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64,poz. 565, zm.).
5. Dane przestrzenne rozumiane jako dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego
położenia lub obszaru geograficznego muszą spełniać wymogi Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o
infrastrukturze informacji przestrzennej, szczególnie w zakresie interoperacyjności zbiorów danych
przestrzennych.
6. Pliki baz danych, dane z modeli cyfrowych winny być przekazane w oryginalnym formacie, który
był używany podczas prac. Dodatkowo tabele baz muszą być wyeksportowane do formatu dBase IV.
w przypadku jeżeli nie będzie to możliwe, ze względu na specyfikę użytych narzędzi, dane należy
wyeksportować do uzgodnionego z Zamawiającym formatu.
7. Sporządzane mapy w ramach Zamówienia należy wykonywać w technologii GIS w
oprogramowaniu ArcGIS. przy zastosowaniu układów odniesienia zgodnych z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych
(Dz.U. z 2000 Nr 70 poz. 821). Dla map w skalach 1:10 000 i mniejszych jest to układ oznaczony
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symbolem „1992”. Odpowiednią cyfrową wersję wydrukowanej mapy należy przekazać jako projekt
ArcGIS (*.mxd), ze wszystkimi powiązanymi warstwami informacyjnym użytymi do sporządzenia
danej mapy.
8. Podczas inwentaryzacji gatunków i siedlisk przyrodniczych (prace terenowe) należy
wykorzystywać urządzenia GPS co najmniej klasy GIS, z możliwością wykonywania pomiarów
różnicowych w czasie rzeczywistym lub postprocessingu, np. z wykorzystaniem systemu ASG –
EUPOS.
9. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia w treści dokumentacji (stopka strony tytułowej)
zapisu o następującej treści: Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-284/10
„Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 20132033”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w
ramach działania 5.3 priorytetu V. Wszystkie materiały i opracowania w tym płyty CD/DVD muszą
być oznakowane logotypami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Unii Europejskiej
oraz logo ŚPN, zgodnie ze wzorcami i wymogami określonymi przez Zamawiającego.
10. Wszelka korespondencja, w tym maile, ogłoszenia, dokumenty robocze oraz dokumenty końcowe
wynikające z pracy nad projektem Planu ochrony i Planu zadań ochronnych są oznakowane
logotypami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Unii Europejskiej oraz logo
Projektu, zgodnie z wzorcami i wymogami określonymi przez Zamawiającego.
11. Zadaniem Wykonawcy będzie również uzupełnienie systemu SIP ŚPN o wszelkie dane
geometryczne i opisowe powstałe podczas sporządzania projektu

planu ochrony i planu zadań

ochronnych. W przypadku, gdy dotychczasowa struktura SIP ŚPN nie uwzględnia zakresu danych
objętych projektem planu zadaniem wykonawcy będzie odpowiednia modyfikacja SIP ŚPN z
koniecznym zachowaniem integralności dotychczasowych i nowo wprowadzonych danych oraz
zachowaniem bądź ulepszeniem dotychczasowej funkcjonalności i sprawności SIP ŚPN.
Celem odbioru I etapu zadań podzielonych na etapy WYKONAWCA zobowiązany jest
przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU kopie materiałów roboczych (dokumentów opisowych, baz
danych i map) wytworzonych podczas realizacji zadania, świadczących jednoznacznie o
wykonaniu co najmniej 20 % zakresu prac objętych zadaniem. Do kopi materiałów roboczych
będących przedmiotem odbioru mają zastosowanie ustalenia

powyższych punktów 1-9, z

zastrzeżeniem, że dokumentacja jest przekazywana ZAMAWIAJĄCEMU w 1 egzemplarzu.
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