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„Likwidacja szkód powodziowych z maja i lipca 2018 roku na obszarze 

Gorczańskiego Parku Narodowego” 

Zadanie dofinansowane z środków funduszu leśnego na podstawie umowy 

nr EZ.0290.1.43.2018 

 

  W dniu 22 października 2018 roku została podpisana umowa nr EZ.0290.1.43.2018 

dofinansowania ze środków funduszu leśnego, pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych 

z siedzibą w Warszawie a Gorczańskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Porębie Wielkiej na 

realizację projektu pn. „Likwidacja szkód powodziowych z maja i lipca 2018 roku na obszarze 

Gorczańskiego Parku Narodowego”.  

 

Umowa została zmieniona Aneksem z dnia 19 listopada 2018r. 

 

Zakres dofinansowania obejmuje n/w działania: 
 

Nr 
działa

nia 

Nr  
poddz
iałania 

Nazwa działania 
Nazwa poddziałania  
(Wyszczególnienie 

prac, dostaw, usług) 

Jednos
tka 

Ilość Opis działania  
Koszt 

bezpośredni 
działania 

1 

1 

Likwidacja skutków 
ulewnych deszczy na 
drogach 
przeciwpożarowych 
GPN wraz z nadzorem 
inwestorskim  

Prace interwencyjne 
na drogach 

zad. 1 

1. Prace interwencyjne zabezpieczające 
infrastrukturę drogową przed dalszymi 
uszkodzeniami w Obwodzie Ochronnym 
„Turbacz”, Obwodzie Ochronnym „Jaworzyna” 
i Obwodzie Ochronnym „Suhora”. 
2. Prace naprawcze w Obwodzie Ochronnym 
„Suhora” oraz w Obwodzie Ochronnym 
„Turbacz”, na następujących drogach 
przeciwpożarowych: pod polana Tobołów, od 
składu Staszek na Przełęcz Borek, na Jaworzynę 
Kamienicką, w Potoku Gorcowym, nad polaną 
Stawieniec oraz na drodze dojazdowej do osady 
leśnej w Lubomierzu. Prace polegają przede 
wszystkim na odtworzeniu zniszczonych przez 
wezbrane wody: przepustów rurowych, na 
obudowie zniszczonych zapór przeciw 
rumoszowych, na czyszczeniu (opróżnieniu) 
zalondowanych zapór przeciw rumoszowych, na 
usunięciu powstałych rynien erozyjnych drogi 
nad polaną Stawieniec oraz obejściu jednego z 
uruchomionych przez wody opadowe osuwisk. 
W ramach działania kwalifikowane będą koszty 
prac interwencyjnych oraz prac naprawczych 
związanych ze skutkami wystąpienia ulewnych 
deszczy na drogach ppoż. Działanie obejmuje 
także koszty prowadzenia nadzoru 
inwestorskiego. 

216 125,30 zł 

2 
Prace naprawcze na 

drogach 
zad. 1 

2 1 

Likwidacja skutków 
ulewnych deszczy na 
drodze 
przeciwpożarowej w 
Obwodzie 
Ochronnym Kudłoń 
wraz z nadzorem 
inwestorskim 

Prace naprawcze na 
drodze na Turbaczyk 

zad. 1 

Prace naprawcze na drodze ppoż na Turbaczyk: 
likwidacja rynny erozyjnej, odtworzenie 
zniszczonych progów odprowadzających wodę z 
korony drogi, nadzór inwestorski 

3 437,45 zł 

 
 

Wartość umowy: 219 562,75 zł  
 

Koordynator projektu: mgr Zbigniew Żurek 


