
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – Odtworzenie łąk w Puszczy Knyszyńskiej i Puszczy Białowieskiej – 2014 
 Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000 LIFE08 NAT/PL/000510 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 13 czerwca 2014 r. 

 
MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Tabela z lokalizacją i zestawieniem numerów działek geodezyjnych, na których planowane jest wykona-
nie zadań wymienionych w niniejszej SIWZ. 
 
Puszcza Knyszyńska: 
 

Miejscowość/Obręb Nr działki Pow. [ha] Uwagi 

Lipowy Most 92/1 

1,48 Zakrzaczenia 50%, transport i 
pozostawienie biomasy w miej-
scu wskazanym przez Zamawia-
jącego, 

Lipowy Most 93/1 
0,66  

Lipowy Most 97 
1,04  

Lipowy Most 99 
0,85  

Lipowy Most 100 
0,87  

Lipowy Most 210/1 

0,99 Zakrzaczenia 10%, transport i 
pozostawienie biomasy w miej-
scu wskazanym przez Zamawia-
jącego, 

Lipowy Most 211 
0,36  

Lipowy Most 214 0,66  

Lipowy Most 131 2,82 

Zakrzaczenia i zadrzewienia 10%, 
transport i pozostawienie bio-
masy w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego, 

Lipowy Most 

132 2,25 

Zakrzaczenia i zadrzewienia 10%, 
transport i pozostawienie bio-
masy w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego,  

Lipowy Most 

133 1,06 

Zakrzaczenia i zadrzewienia 10%, 
transport i pozostawienie bio-
masy w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego,  

Lipowy Most 

134 2,39 

Zakrzaczenia i zadrzewienia 10%, 
transport i pozostawienie bio-
masy w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego,  
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Lipowy Most 

135 0,98 

Zakrzaczenia i zadrzewienia 10%, 
transport i pozostawienie bio-
masy w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego,  

Lipowy Most 

136/2 4,53 

Zakrzaczenia i zadrzewienia 10%, 
transport i pozostawienie bio-
masy w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego,  

Lipowy Most 
142 1,67 

 

Lipowy Most 

143 0,93 

Zakrzaczenia i zadrzewienia 10%, 
transport i pozostawienie bio-
masy w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego,  

Lipowy Most 

145 1,30 

Zakrzaczenia i zadrzewienia 20%, 
transport i pozostawienie bio-
masy w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego,  

Downiewo  
86/10, 86/12, 
86/13, 86/11 

2,3 

Zakrzaczenia i zadrzewienia 50%, 
transport i pozostawienie bio-
masy w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego,  

Supraśl 

963/7 5,109 

Zakrzaczenia i zadrzewienia 30%, 
transport i pozostawienie bio-
masy w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego,  
bez karczowania koparką, ewen-
tualnie frezowanie na pow. do 1 
ha, 

Supraśl 
926/8 2,6192 

 

Razem 34,86   

 
 

Brak wpisanych uwag oznacza, że dana powierzchnia przeznaczona jest tylko do koszenia. 
 

Puszcza Białowieska: 
 

Miejscowość, 
obręb 

Nr 
działki 

Szacowana 
pow., na 

której mają 
zostać zreali-
zowane za-
biegi [ha] 

Udział powierzchni na jakiej mają zostać wykonane po-
szczególne zabiegi* 

Uwagi 

Nowe Masie-
wo 

176 2,94 

koszenie kosiarką bijakową 30%                                             
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 30%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 30%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 30% 

Transport 
biomasy 
pod adres 
wskazany 
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przez Za-
mawiają-
cego 

Nowe Masie-
wo 

157 0,47 
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 100%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 100%                                   
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 100% 

Transport 
biomasy 
pod adres 
wskazany 
przez Za-
mawiają-
cego 

Stare Masie-
wo 

51 0,48 
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 20%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 20%                                   
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 20% 

  

Stare Masie-
wo 

50 0,30 
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 20%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 20%                                   
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 20% 

  

Stare Masie-
wo 

49/4 0,39 
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 20%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 20%                                   
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 20% 

  

Stare Masie-
wo 

221 1,11 

koszenie kosiarką bijakową 30%                                             
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 70%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 70%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 70% 

Transport 
biomasy 
pod adres 
wskazany 
przez Za-
mawiają-
cego 

Stare Masie-
wo 

194 0,40 

koszenie kosiarką bijakową 30%                                            
usuwanie krzewów i drzew 70%                                            
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 70%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 70%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 70% 

Transport 
biomasy 
pod adres 
wskazany 
przez Za-
mawiają-
cego 

Stare Masie-
wo 

193 0,32 

koszenie kosiarką bijakową 30%                                            
usuwanie krzewów i drzew 70%                                            
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 70%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 70%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 70% 

Transport 
biomasy 
pod adres 
wskazany 
przez Za-
mawiają-
cego 

Stare Masie-
wo 

62/1 0,45 

usuwanie krzewów i drzew 100%                                           
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 100%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 100%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 100% 

  

Stare Masie-
wo 

192 0,59 

koszenie kosiarką bijakową 30%                                            
usuwanie krzewów i drzew 70%                                            
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 70%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 70%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 70% 

Transport 
biomasy 
pod adres 
wskazany 
przez Za-
mawiają-
cego 
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Teremiski 97 1,50 

koszenie kosiarką bijakową 80%                                            
usuwanie krzewów i drzew 20%                                            
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 20%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 20%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 20% 

Transport 
biomasy 
pod adres 
wskazany 
przez Za-
mawiają-
cego 

Białowieża, 
Podolany 

372 0,25 

usuwanie krzewów i drzew 100%                                          
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 100%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 100%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 100% 

Transport 
biomasy 
pod adres 
wskazany 
przez Za-
mawiają-
cego 

Białowieża, 
Białowieża 

705 0,30 

koszenie kosiarką bijakową 90%                                            
usuwanie krzewów i drzew 10%                                            
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 10%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 10%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 10% 

Transport 
biomasy 
pod adres 
wskazany 
przez Za-
mawiają-
cego 

Białowieża, 
Białowieża 

700 0,40 koszenie kosiarką bijakową 100%                                           

Transport 
biomasy 
pod adres 
wskazany 
przez Za-
mawiają-
cego 

Białowieża, 
Białowieża 

701/2 0,15 koszenie kosiarką bijakową 100%                                             

Białowieża, 
Białowieża 

691 0,20 koszenie kosiarką bijakową 100%                                             

Białowieża, 
Białowieża 

687/1 0,30 koszenie kosiarką bijakową 100%                                             

Białowieża, 
Białowieża 

683 0,30 

koszenie kosiarką bijakową 80%                                            
usuwanie krzewów i drzew 20%                                            
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 20%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 20%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 20% 

  

Białowieża, 
Białowieża 

681 0,30 

koszenie kosiarką bijakową 80%                                            
usuwanie krzewów i drzew 20%                                            
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 20%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 20%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 20% 

  

Białowieża, 
Białowieża 

680 0,48 

koszenie kosiarką bijakową 80%                                            
usuwanie krzewów i drzew 20%                                            
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 20%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 20%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 20% 
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Białowieża, 
Białowieża 

670 0,22 

koszenie kosiarką bijakową 80%                                            
usuwanie krzewów i drzew 20%                                            
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 20%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 20%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 20% 

  

Białowieża, 
Białowieża 

666 0,39 

koszenie kosiarką bijakową 80%                                            
usuwanie krzewów i drzew 20%                                            
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 20%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 20%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 20% 

  

Białowieża, 
Białowieża 

665 0,29 

koszenie kosiarką bijakową 80%                                            
usuwanie krzewów i drzew 20%                                            
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 20%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 20%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 20% 

  

Białowieża, 
Białowieża 

662 0,19 

koszenie kosiarką bijakową 80%                                            
usuwanie krzewów i drzew 20%                                            
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 20%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 20%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 20% 

  

Białowieża, 
Białowieża 

661 0,24 

koszenie kosiarką bijakową 80%                                            
usuwanie krzewów i drzew 20%                                            
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 20%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 20%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 20% 

  

Białowieża, 
Białowieża 

369/2 0,10 
usuwanie korzeni krzewów i drzew 100%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 100% 

  

Stare Masie-
wo 

37 0,60 
koszenie kosiarką bijakową 80%                                                                         
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 20% 

  

Stare Masie-
wo 

497 2,26 

koszenie kosiarką bijakową 90%                                            
usuwanie krzewów i drzew 10%                                            
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 10%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 10%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 10% 

Transport 
biomasy 
pod adres 
wskazany 
przez Za-
mawiają-
cego 

Stare Masie-
wo 

413 0,97 

koszenie kosiarką bijakową 70%                                            
usuwanie krzewów i drzew 30%                                            
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 30%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 30%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 30% 

Transport 
biomasy 
pod adres 
wskazany 
przez Za-
mawiają-
cego 

Białowieża, 
Zastawa-
Krzyże 

677 1,03 
usuwanie korzeni krzewów i drzew 100%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 100% 

  

Białowieża, 
Podolany 

32 
3,30 koszenie kosiarką bijakową 100%   

Białowieża, 30 
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Podolany 

Białowieża, 
Podolany 

29/1 

Białowieża, 
Podolany 

29/2 

Białowieża, 
Podolany 

27/1 

Białowieża, 
Podolany 

22 

Białowieża, 
Podolany 

23 

Białowieża, 
Podolany 

24 

Białowieża, 
Podolany 

25 

Białowieża, 
Podolany 

19 

Białowieża, 
Podolany 

373 

1,70 koszenie kosiarką bijakową 100%   

Białowieża, 
Podolany 

374 

Białowieża, 
Podolany 

375 

Białowieża, 
Podolany 

375 

Białowieża, 
Podolany 

365 

7,00 koszenie kosiarką bijakową 100%   

Białowieża, 
Podolany 

366 

Białowieża, 
Podolany 

1 

Białowieża, 
Podolany 

2 

Białowieża, 
Podolany 

3 

Białowieża, 
Podolany 

5 

Białowieża, 
Podolany 

6 

Białowieża, 
Podolany 

7 

Białowieża, 
Podolany 

8/1 

Białowieża, 
Podolany 

368/2 

0,60 koszenie kosiarką bijakową 100%   
Białowieża, 
Podolany 

12 

Białowieża, 
Podolany 

13 
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Białowieża, 
Białowieża 

426, 
693, 
692 

2,05 

usuwanie krzewów i drzew 100%                                                    
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 100%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 100%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 100% 

Transport 
biomasy 
pod adres 
wskazany 
przez Za-
mawiają-
cego 

Stare Masie-
wo 

48, 
49/3, 
56, 57 

0,85 
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 100%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 100%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 100% 

  

Stare Masie-
wo 

496 0,65 

koszenie kosiarką bijakową 90%                                            
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 10%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 10%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 10% 

Transport 
biomasy 
pod adres 
wskazany 
przez Za-
mawiają-
cego 

Białowieża, 
Białowieża 

144/2 0,17 
usuwanie korzeni krzewów i drzew 100%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 100% 

  

Białowieża, 
Podolany II 

108 0,48 koszenie kosiarką bijakową 100%                                              

Białowieża, 
Podolany II 

104/2 0,39 
usuwanie korzeni krzewów i drzew 100%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 100% 

  

Budy 235 1,02 koszenie kosiarką bijakową 80%                                              

Białowieża, 
Białowieża 

326 1,36 

koszenie kosiarką bijakową 20%                                           
usuwanie krzewów i drzew 80%                                                    
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 80%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 80%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 80% 

Transport 
biomasy 
pod adres 
wskazany 
przez Za-
mawiają-
cego 

Białowieża, 
Białowieża 

325 1,51 

koszenie kosiarką bijakową 20%                                           
usuwanie krzewów i drzew 80%                                                    
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 80%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 80%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 80% 

Transport 
biomasy 
pod adres 
wskazany 
przez Za-
mawiają-
cego 

Białowieża, 
Białowieża 

322 1,94 

koszenie kosiarką bijakową 10%                                           
usuwanie krzewów i drzew 90%                                                    
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 90%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 90%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 90% 

Transport 
biomasy 
pod adres 
wskazany 
przez Za-
mawiają-
cego 

Białowieża, 
Białowieża 

231 1,37 

usuwanie krzewów i drzew 100%                                                    
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 100%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 100%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 100% 

Transport 
biomasy 
pod adres 
wskazany 
przez Za-
mawiają-
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cego 

Białowieża, 
Białowieża 

1232 1,33 

usuwanie krzewów i drzew 100%                                                    
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 100%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 100%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 100% 

Transport 
biomasy 
pod adres 
wskazany 
przez Za-
mawiają-
cego 

Białowieża, 
Białowieża 

315 1,47 

usuwanie krzewów i drzew 100%                                                    
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 100%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 100%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 100% 

Transport 
biomasy 
pod adres 
wskazany 
przez Za-
mawiają-
cego 

Białowieża, 
Podolany 

85 0,62 

koszenie kosiarką bijakową 30%                                           
usuwanie krzewów i drzew 70%                                                    
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 70%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 70%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 70% 

Transport 
biomasy 
pod adres 
wskazany 
przez Za-
mawiają-
cego 

Białowieża, 
Podolany 

315 0,73 

koszenie kosiarką bijakową 30%                                           
usuwanie krzewów i drzew 70%                                                    
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 70%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 70%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 70% 

Transport 
biomasy 
pod adres 
wskazany 
przez Za-
mawiają-
cego 

Białowieża, 
Białowieża 

183 0,76 

usuwanie krzewów i drzew 100%                                                    
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 100%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 100%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 100% 

Transport 
biomasy 
pod adres 
wskazany 
przez Za-
mawiają-
cego 

Białowieża, 
Białowieża 

1221 1,27 

koszenie kosiarką bijakową 30%                                           
usuwanie krzewów i drzew 70%                                                    
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 70%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 70%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 70% 

Transport 
biomasy 
pod adres 
wskazany 
przez Za-
mawiają-
cego 

Białowieża, 
Białowieża 

1225 0,58 

usuwanie krzewów i drzew 100%                                                    
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 100%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 100%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 100% 

Transport 
biomasy 
pod adres 
wskazany 
przez Za-
mawiają-
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cego 

Białowieża, 
Białowieża 

1243 0,65 

usuwanie krzewów i drzew 100%                                                    
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 100%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 100%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 100% 

Transport 
biomasy 
pod adres 
wskazany 
przez Za-
mawiają-
cego 

Białowieża, 
Białowieża 

1245 0,90 

usuwanie krzewów i drzew 100%                                                    
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 100%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 100%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 100% 

Transport 
biomasy 
pod adres 
wskazany 
przez Za-
mawiają-
cego 

Białowieża, 
Zastawa-
Krzyże 

521 0,43 

usuwanie krzewów i drzew 100%                                                    
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 100%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 100%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 100% 

Transport 
biomasy 
pod adres 
wskazany 
przez Za-
mawiają-
cego 

Białowieża, 
Zastawa-
Krzyże 

850/5 1,57 

usuwanie krzewów i drzew 100%                                                    
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 100%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 100%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 100% 

Transport 
biomasy 
pod adres 
wskazany 
przez Za-
mawiają-
cego 

Białowieża, 
Zastawa-
Krzyże 

1019 1,16 

koszenie kosiarką bijakową 70%                                           
usuwanie krzewów i drzew 30%                                                
usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach 30%                                                       
usuwanie korzeni krzewów i drzew 30%                                 
oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) 30% 

Transport 
biomasy 
pod adres 
wskazany 
przez Za-
mawiają-
cego 

RAZEM 53,78     

 
* Zadania: usuwanie krzewów i drzew, usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach, usuwanie korzeni 
krzewów i drzew, oranie, bronowanie (przygotowanie gleby) realizowane są w obrębie tej samej powierzchni. 
                                                  

 
 
 


