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REALIZACJA    PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

pn. „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i 

krajobrazowej na obszarze zabytkowego założenia parkowego w 

Porębie Wielkiej” 
 

-  projekt realizowany dzięki dotacji otrzymanej z  

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

(umowa nr 77/2017/Wn 06/OP-WK/D z 05.05.2017 r.) 

 
 

Umowa o dofinansowanie nr 77/2017/Wn 06/OP-WK/D z dnia 05 maja 2017 r. 
zakładała, iż przewidywany koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie 1 228 720,00 zł, 
przy czym dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie została zaplanowana w wysokości 1 101 387,00 zł. Wysokość 
otrzymanej z NFOŚiGW dotacji stanowi więc 89,64 % kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia przy wysokości udziału własnego GPN wynoszącym odpowiednio 
10,36 % ww. przewidywanych kosztów. 

Przebieg realizacji zadania wg harmonogramu rzeczowo – finansowego 
 

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia  składa się z 9 nw. zadań: 

1. Wykonania zabiegów pielęgnacyjnych starodrzewia rosnącego na obszarze 
zabytkowego założenia parkowego. 

Wykonanie na obszarze zabytkowego założenia parkowego w Porębie Wielkiej 
specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjnych starodrzewia wraz z wycinką drzew 
martwych/zamierających lub niebezpiecznych. 



 

Realizacja przedsięwzięcia pn. projektu pt. "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej 

na obszarze zabytkowego założenia parkowego w Porębie Wielkiej”  - umowa dotacji nr 77/2017/Wn 06/OP-

WK/D z dnia 05.05.2017 r. 

 

 

 

 

Koszt ww. zadania został ujęty w harmonogramie rzeczowo – finansowym jako 
część wkładu własnego w stosunku do całości przewidywanego kosztu realizacji 
przedsięwzięcia. 

 

2. Odnowienie zabytkowego założenia parkowego. 

Odnowienie zabytkowego założenia parkowego w Porębie Wielkiej młodymi 
drzewami rodzimych gatunków drzew liściastych. 

Koszt ww. zadania został ujęty w harmonogramie rzeczowo – finansowym jako 
wkład własny w wysokości 100%. 

3. Odnowienie starego podworskiego sadu. 

Odnowienie starego podworskiego sadu jabłoniowego rosnącego na obszarze 
zabytkowego założenia parkowego w Porębie Wielkiej poprzez nasadzenia 
starymi odmianami młodych drzew owocowych. 

Koszt ww. zadania został ujęty w harmonogramie rzeczowo – finansowym jako 
wkład własny w wysokości 100%. 

4. Wykonanie gorczańskiego ogrodu edukacyjnego. 

Wykonanie gorczańskiego ogrodu edukacyjnego na obszarze zabytkowego 
założenia parkowego w Porębie Wielkiej w oparciu o wykonany projekt. 

Koszt ww. zadania został ujęty w harmonogramie rzeczowo – finansowym w 
części jako forma wkładu własnego w wysokości 1,43% oraz w wysokości 98,57% 
jako dotacja NFOŚiGW. 

5. Zakup wyposażenia do obsługi projektu – aparatu fotograficznego oraz lornetki. 

Koszt ww. zadania został ujęty w harmonogramie rzeczowo – finansowym jako 
wkład własny w wysokości 100%. 

6. Obsługa finansowa oraz koordynacja projektu. 

Koszt ww. zadania został ujęty w harmonogramie rzeczowo – finansowym jako 
dotacja NFOŚiGW w wysokości 100% . 

  



 

Realizacja przedsięwzięcia pn. projektu pt. "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej 

na obszarze zabytkowego założenia parkowego w Porębie Wielkiej”  - umowa dotacji nr 77/2017/Wn 06/OP-

WK/D z dnia 05.05.2017 r. 

 

 

 

7. Wykonanie ekspertyzy sadowniczej. 

Wykonanie ekspertyzy sadowniczej zawierającej w swej treści ustalenie gatunków 
i odmian drzew owocowych w starym sadzie podworskim wraz z opracowaniem 
dokumentacji projektowej na wykonanie uzupełniających nowych nasadzeń 
starych odmian drzew owocowych 

Koszt ww. zadania został ujęty w harmonogramie rzeczowo – finansowym jako 
dotacja NFOŚiGW w wysokości 100%. 

 
 
 
Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie wykonywana: 

→ sukcesywnie zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Jego 
zakończenie zostało przewidziane na II kwartał 2019 r. 

→ w oparciu o treść przywołanej na wstępie umowy zawartej na dofinansowanie 
projektu z NFOŚiGW w Warszawie, 

→ w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. „Prawo Zamówień 
Publicznych” (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmian.) oraz „Regulamin 

udzielania zamówień publicznych w Gorczańskim Parku Narodowym” 
 
 
Ze względu na zasadę konkurencyjności przy udzielaniu ww. zamówień publicznych 
na tym etapie nie podaje się zarówno istotnych szczegółów realizacji ww. zadań 
częściowych rzeczonego projektu oraz szacowanych kwot istotnych w procedurach 
związanych z wyłonieniem ich wykonawców. 
 
TG 
 
 

Gorczański Park Narodowy składa serdeczne podziękowania Zarządowi 
i Pracownikom Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej za okazaną pomoc w trakcie realizacji projektów oraz przekazane 

wsparcie finansowe. 
 

 

 


