
                                                                                                      Załącznik nr 12 

Harmonogram 

1. Zgłoszenie przez Wykonawców zadania do Inspektora Nadzoru zamiaru 

rozpoczęcia robót. 

 

2. Protokolarne przekazanie terenu prac. 

 

3. Przed przystąpieniem do wycinki drzew : Oględziny ornitologa w celu 

upewnienia się czy nie znajdują się na nich ptaki : drzewa nr 2,22,443,1216,1125            

i 1235 oraz sporządzenie sprawozdania z obserwacji gniazd i schronień ptaków 

(dziupli ) obejmującego terminy niszczenia gniazd. 

 

4. Wycinka drzew przewidzianych do usunięcia oraz usunięcie wywrotów, 

obejmująca niszczenie siedlisk pachnicy dębowej oraz ptaków. 

Prace prowadzone będą pod nadzorem inspektora nadzoru i entomologa. 

Zastrzeżenie – zgodnie z decyzją RDOŚ w Opolu : drzewa można wycinać przy 

temperaturze powietrza powyżej 10°C, bez obalania, fragmentami, z 

przesypywaniem murszu do pojemników. W przypadku konieczności ścinania i 

obalania pni czynności wykonywać poprzez kontrolowane obalanie na podłoże       

( np. przy użyciu ściągaczy liniowych, żurawia HDS itp. ) 

Termin wykonania prac : zależny od temperatury powietrza ( pow. 10°C ) 

Drzewa wytypowane do usunięcia : zgodnie z załącznikiem nr 3 (tabela nr 3) – w 

tym 7 szt. wywrotów. 

Nadzór : inspektor nadzoru 

 

5. Równolegle z wycinką drzew :  

- zebranie przez entomologa wszelkich odnalezionych form rozwojowych  

  pachnicy dębowej do szczelnych pojemników, wypełnionych próchnem  

  drzewnym, pobranym z wyciętych drzew, 

- wytypowanie przez entomologa siedlisk zastępczych ( drzew gat. lipa  

  drobnolistna, tworzących pomnikową Aleję Lipową, w ciągu drogi powiatowe  

  nr 1214 O na odcinku Głubczyce- Tarnkowa), 

- przeniesienie przez entomologa odnalezionych form rozwojowych pachnicy  

  dębowej do nowego siedliska zastępczego : nie później niż w ciągu 24 godzin od  

  wycinki/wydobycia z próchna, w dni bezdeszczowe,  przy temp. powyżej 10 °C. 

  Formy rozwojowe pachnicy dębowej należy transportować na stanowiska  

  zastępcze w pojemnikach zabezpieczonych na czas transportu przed  

  ewentualnym wywróceniem. 

- Sporządzenie przez entomologa sprawozdania z przeprowadzonych prac, 

Termin wykonania prac : zależny od temperatury powietrza ( pow. 10°C ) 

          - uprzątnięcie terenu – na bieżąco 

 

 

 



      6.  Obmiar przez inspektora nadzoru drewna pozyskanego z wycinki. 

 

7. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew zgodnie z  załącznikiem nr 6                       

( tabela nr  4 ) oraz załącznikiem nr 1 „Inwentaryzacja przyrodnicza Pomnika 

Przyrody Aleja Lipowa w Głubczycach” – oprac. lipiec 2021 r.  oraz zgodnie z 

bieżącą oceną stanu drzew – z wyłączeniem pielęgnacji drzew o numerach : 66, 68, 

70, 1236, 1237 i 1238  

 

Uprzątnięcie terenu – na bieżąco 

Nadzór : inspektor nadzoru. 

 

8. Montaż budek lęgowych ( 7 szt. ) na drzewach sąsiadujących. 

Nadzór : inspektor nadzoru. 

9. Analiza tomografem akustycznym 1 szt. drzewa nr 24 

Nadzór : inspektor nadzoru. 

 

10. Usunięcie karpiny z miejsc przeznaczonych pod nasadzenia zastępcze. 

Nadzór : inspektor nadzoru. 

 

11. Nasadzenia zastępcze i uzupełniające : 

Sposób wykonania : zgodnie z załącznikiem nr 1 : „Inwentaryzacja przyrodnicza 

Pomnika Przyrody Aleja Lipowa w Głubczycach” – oprac. lipiec 2021 r.                  

(punkt  7). 

Nadzór : inspektor nadzoru. 

 

12. Zgłoszenie zakończenia prac przez Wykonawcę  Zamawiającemu oraz 

inspektorowi nadzoru. 

           Do zgłoszenia Wykonawca załącza systematycznie prowadzony raport z przebiegu  

           wykonania prac (np. w formie elektronicznej) zawierający:  

     1) szczegółowy wykaz wykonanych prac, 

           2) termin wykonania poszczególnych prac, 

           3) odstępstwa od zakresu prac wskazanych w Inwentaryzacji, jeśli takie wystąpiły wraz z  

              uzasadnieniem. 

13.  Protokolarny odbiór końcowy przy udziale upoważnionych przedstawicieli    

 Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

 

 

Możliwa jest zmiana Harmonogramu po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem 

nadzoru oraz Zamawiającym. 

 

 

 

 


