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Załącznik  nr 1. do zapytania ofertowego  

 
 

Zakres projektu pn.:  
„Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku 

Krajobrazowego” 
 

Celem projektu jest utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku 

Krajobrazowego, z którego będzie prowadzona i koordynowana aktywna ochrona tego niezwykle 

cennego obszaru. Obecna struktura służb ochrony przyrody wymaga zaangażowania społeczeństwa 

w ochronę wspólnego dziedzictwa przyrodniczego. Najlepszym sposobem przekonywania 

społeczeństwa do aktywnej ochrony przyrody jest edukacja i praktyczne pokazanie sposobów w jaki 

mieszkańcy sami mogą pomóc w zachowaniu bioróżnorodności tego obszaru. Wytworzenie 

świadomego społeczeństwa realnie przyczyni się do ograniczenia a docelowo do zahamowania 

rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych.  Centrum Czynnej Ochrony Przyrody WPK w założeniu 

pozwoli Służbie Parku Krajobrazowego na aktywniejsze dotarcie do całego wachlarza odbiorców 

począwszy od mieszkańców z terenu Parku, poprzez turystów odwiedzających nasz region, po 

niezaktywizowanych przedsiębiorców i samorządowców. Wyżej zdefiniowany cel wpisuje się w 

następujący typ projektu, wskazany w SZOOP RPO: „Przedsięwzięcia zwiększające potencjał 

przyrodniczy regionu poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną siedlisk i gatunków w 

szczególności na terenach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody”.  

Centralne położenie ośrodka względem miejsc wymagających opieki pozwoli na maksymalne 

zaangażowanie sił i środków w jeden z głównych celów projektu czyli uzyskania lepszego statusu 

ochrony jak największej powierzchni siedlisk oraz jak największej powierzchni siedlisk wspieranych w 

celu ochrony lub zwiększenia różnorodności biologicznej. 

 

Działania  

Planuje się utworzenie ośrodka edukacji jako obiektu dwukondygnacyjnego z możliwością 

zagospodarowania przestrzeni poddasza oraz podpiwniczenia. W tym celu planowane jest 

nieodpłatne przejęcie od Gminy Osie działki nr 34/1 w miejscowości Tleń wraz z istniejącą zabudową. 

W dniu 29 listopada 2016 r. została podjęta Uchwała nr XVI/124/16 Rady Gminy Osie ws. wyrażenia 

zgody na dokonanie darowizny nieruchomości. 

Obiekt o którym mowa na potrzeby realizacji projektu zostanie gruntownie przebudowany. Wejścia 

zewnętrzne budynku będą umożliwiać udostępnienie obiektu osobom niepełnosprawnym. 

Modernizacji zostanie poddana także zewnętrzna elewacja oraz pokrycie dachowe. 

Na parterze planuje się sale edukacyjno – konferencyjną na min. 80 osób, Sala edukacyjna na min. 30 

osób (przy bibliotece funkcjonująca również jako czytelnia), pomieszczenie biblioteczne, 

pomieszczenie archiwum zakładowego, pomieszczenie Sekretariat / informacja turystyczna, 

pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym, pomieszczenia na materiały dydaktyczne, 

pomieszczenie techniczne na infrastrukturę teletechniczną, toaleta męska i damska, komunikacja w 

tym klatka schodowa. Na poddaszu przewidywane są pokoje biurowe i łazienki dla personelu. 

Budynek zostanie wyposażony w instalacje: wewnętrzną instalację wody zimnej, instalację c.o. 

zasilaną pionową pompa ciepła, instalację z funkcją chłodzenia pasywnego, instalację wentylacji i 

klimatyzacji (wybrane pomieszczenia), wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, kanalizację 

deszczową, instalację elektryczną. Ponadto, cały obiekt zasilany będzie instalacją fotowoltaiczną.  

Budynek zostanie wyposażony w instalację teletechniczną wewnętrzną, w tym: instalacja 

nagłaśniająca - instalacja nagłośnienia sali edukacyjnej; instalacja sieci telefonicznej wewnętrznej – 

wszystkie pomieszczenia z wyłączeniem sanitarnych; instalacja i sygnalizacja monitoringu i alarmowa, 
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wideofon przy bramie głównej; sieć komputerowa bezprzewodowa (routery). W ramach budowy 

ośrodka zostanie wykonane również zagospodarowanie terenu, w tym: budowa / modernizacja 

ogrodzenia z bramą i furtką; budowa punktu odbioru śmieci; montaż oświetlenia terenu, wykonanie 

utwardzeń i podjazdów dla osób niepełnosprawnych Szczegółowy zakres prac określać będzie 

dokumentacja techniczna przedsięwzięcia.  

Wyżej opisany wariant techniczny inwestycji jest optymalny z punktu widzenia uwarunkowań 

technicznych oraz wymogów ochrony środowiska. Inwestycja została zaplanowana z uwzględnieniem 

przesłanek funkcjonalności i trwałości; stanowi również odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby oraz 

przyczyni się do osiągania celów w zakresie ochrony i promocji zasobów przyrody oraz promocji 

postaw ekologicznych. W celu zapewnienia prawidłowego procesu inwestycyjnego w ramach projektu 

planuje się wprowadzenie nadzoru inwestorskiego (usługa zewnętrzna). 

Ponadto, w ramach projektu planuje się zakup wyposażenia sali edukacyjnej centrum czynnej ochrony 

przyrody (wewnętrzne tablice edukacyjne, laptopy, drukarki, oprogramowanie, modele roślin i 

zwierząt, itp.), a także zakup pozostałego wyposażenia centrum czynnej ochrony przyrody (meble, 

agd, itp.). Dodatkowo nowo powstały ośrodek wyposażony zostanie w sprzęt ornitologiczny (lornetki, 

lunety, aparaty fotograficzne z teleobiektywami, torby / plecaki fotograficzne, itp.)., łódź  patrolową 

wraz z silnikiem oraz osprzętem BHP, echosondą i przyczepa do transportu. Zakupione zostaną także 

budki lęgowe dla ptaków oraz pozostały sprzęt do obsługi osób korzystających z wybudowanej / 

przebudowanej / doposażonej infrastruktury związanej z ochroną siedlisk i gatunków (sprzęt 

medyczny i BHP, obuwie i odzież przeciwdeszczowa, GPS-y, latarki, kapoki w różnych rozmiarach, 

detektor nietoperzy ręczny i stacjonarny, sieci ornitologiczne, woreczki suwmiarki, linijki ornitologiczne 

pułapki zatrzaskowe). Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmować będzie także czynną ochronę 

przyrody, tj. ograniczenie zasięgu i liczebności oraz zwalczanie gatunków inwazyjnych fauny i flory (2 

osoby - umowa zlecenie / dodatek specjalny. Ich zadaniem będzie fizyczne ograniczenie zasięgu i 

liczebności oraz zwalczanie gatunków inwazyjnych fauny i flory – aby projekt przynosił trwałe efekty 

konieczne jest cykliczne comiesięczne powtarzanie tych czynności przez minimum jeden cykl 

wegetacyjny. Przy zakładanym obszarze przewiduje się w tym zakresie 2 etaty, zaangażowane na 

podstawie umowy zlecenia lub dodatku specjalnego. Osoby te będą miały do dyspozycji zakupioną w 

ramach projektu łódź patrolową z przyczepą oraz sprzęt ornitologiczny (lornetki, lunety, aparaty 

fotograficzne z teleobiektywami, torby/plecaki fotograficzne, itp.). 


