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Nazwa zadania

2

a) Przygotowanie kosztorysów przebudowy 5 szlaków
przewidzianych do realizacji w latach 2013-2014;
b) Przygotowanie projektu technicznego oraz kosztorysu
szałasu na polanie Trusiówka;
c) Przygotowanie projektu technicznego, kosztorysu oraz
niezbędnej dokumentacji i pozwoleń administracyjnych dla
toalet do 2 miejsc biwakowych;
d) Wykonanie wyceny nieruchomości oraz koszty notarialne
kontraktów dot. zakupu polan na cele ochrony przyrody;
e) Wykonanie projektu i kosztorysu drewutni;
f) Wykonanie projektu i kosztorysu mebli do punktu
informacyjno-edukacyjnego;
g) Wykonanie kosztorysu uzupełnienia ciągów
komunikacyjnych na 2 miejscach biwakowych.
Przygotowanie wizualizacji i kosztorysów przebudowy 2 miejsc
biwakowych, aktualizacja kosztorysów elementów małej
infrastruktury miejsc odpoczynku i punktów widokowych.
Przygotowanie dokumentacji przetargowej do projektu dla 8
zadań o wartości powyżej 14 tys. Euro każde
▪ Wykonanie elementów małej infrastruktury na miejsca
widokowe i odpoczynkowe (2012)
▪ Prace modernizacyjne miejsc biwakowych na polanie
Trusiówka i Oberówka (2012)
▪ Wykonanie i zainstalowanie 25 tablic (2012)
▪ Zakup i montaż toalet na 2 miejsca biwakowe (2013)
▪ Prace modernizacyjne na szlakach w 2013 r
▪ Budowa szałasu (2013r)
▪ Prace modernizacyjne na szlakach w 2014 r.
Przebudowa szlaku zielonego na odcinku Polana Gabrowska Hale Gorcowe m.in.przepusty żerdziowe, progi
przeciwerozyjne, drewniane i kamienne stopnie, podesty,
kładki, ograniczanie żerdziami szerokości szlaku, drewniane
umocnienia brzegów, uzupełnienie nawierzchni, likwidacja
dzikich" przejść.
Przebudowa zielonego szlaku na odcinku dolina Kamienicy Gorc Troszacki m.in. przepusty żerdziowe, progi
przeciwerozyjne, drewniane i kamienne stopnie, przepusty
rurowe, zapory przeciwrumoszowe, ograniczanie żerdziami
szerokości szlaku, uzupełnienie nawierzchni, likwidacja
pułapek ekologicznych, likwidacja "dzikich" przejść
Przebudowa szlaku zielonego na odcinku Poręba Wielka
(granica GPN) - Czoło Turbacz m.in.przepusty żerdziowe,
progi przeciwerozyjne, drewniane i kamienne stopnie, zapory
przeciwrumoszowe, podesty, kładki, ograniczanie żerdziami
szerokości szlaku, drewniane umocnienia brzegów, likwidacja
dzikich" przejść.
Przebudowa szlaku zielonego na odcinku z Tobołczyka na
Obidowiec m.in.przepusty żerdziowe, progi przeciwerozyjne,
drewniane i kamienne stopnie, ograniczanie żerdziami
szerokości szlaku, drewniane umocnienia brzegów,
uzupełnienie nawierzchni, likwidacja dzikich" przejść.

Zakładana
wartość
wydatków
kwalifikowalnych

Początek

Koniec
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5

6

46 104,67

III/2012

II/2015

4 821,60

II/2012

III/2012

12 253,68

I/2012

III/2014

368 819,31

II/2013

IV/2013

178 456,63

II/2014

IV/2014

200 315,04

II/2014

IV/2014

32 467,15

II/2013

IV/2013

Okres realizacji

8
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Przebudowa szlaku spacerowego z doliny potoku Turbacz do
doliny Olszowego potoku na odcinku potok Paciepnica dolina Olszowego m.in. przepusty żerdziowe, progi
przeciwerozyjne, zapory przecirumoszowe, fosa, przepusty
rurowe, uzupełnienie nawierzchni, likwidacja pułapek
ekologicznych.
Wykonanie małej infrastruktury turystycznej 45 miejsc
odpoczynku na trasach szlaków oraz 20 punktów
widokowych;
wykonanie 25 tablic na punkty widokowe i ścieżki edukacyjne i
ich zainstalowanie;
wykonanie 3 "bram" do Parku i zainstalowanie ich w terenie;
zagospodarowanie szczytu Turbacza na miejsce widokowe.
Renowacja istniejącej infrastruktury 80 tablic
Przebudowa 2 miejsc biwakowych na polanie Trusiówka i
Oberówka (2012) poprzez wyposażenie w zadaszenia, ławy,
stoły, kosze na śmieci, parkingi dla rowerów, ogrodzenia.
Zainstalowanie 2 toalet ekologicznych (2014); budowa
szałasu i ciągów komunikacyjnych na miejscu biwakowym na
Trusiówce
Nadzór nad robotami budowlanymi
Zainstalowanie wykonanych elementów małej infrastruktury
turystycznej ok. 40 miejsc odpoczynku na trasach szlaków
oraz ok. 20 punktów widokowych
Remont szlaku niebieskiego na odcinku dolina Turbacza Czoło Turbacza

90 118,99

II/2013

IV/2014

369 955,53

III/2012

III/2015

34 963,74

III/2012

IV/2012

733 500,00

II/2012

IV/2014

29 617,74

II/2012

III/2015

12 300,00

III/2012

IV/2012

139 024,39

II/2014

IV/2014

279 108,00

III/2014

III/2015

15

Wykup części polan Czoło Turbacza, Średnie, Stawieniec i
Jaworzyna Kamienicka na cele ochrony przyrody.

16

Odnowienie oznakowania szlaków i ścieżek

57 000,00

II/2015

III/2015

17

Monitoring zmian wynikających z realizacji projektu monitoring ruchu turystycznego, restytucji roślinności i
aktywności procesów erozyjnych

42 500,00

II/2014

IV/2014

18

Rozpowszechnianie informacji na temat projektu poprzez
wydanie przewodnika w nakładzie 14 000 egz.

40 530,00

I/2013

IV/2014

5 997,49

IV/2013

IV/2014

8 341,47

I/2012

IV/2014

19

20

Rozpowszechnianie informacji na temat projektu poprzez
wykonanie i zainstalowanie tablic informacyjnych projektu sztuk 7 ; wydanie V t. Ochrony Beskidów Zachodnich nakład
500 egz.
Rozpowszechnianie informacji na temat projektu: wydanie
mapki zagospodarowania; zakup toreb płóciennych, wydanie 2
numerów kwartalnika Salamandra

