
l.p. Czynność jednostka miary ilość 

1 2 3 4 

1 
Budowa ambony tradycyjnej z materiału wykonawcy, dowóz i ustawienie 
ambony w terenie w miejscu wskazanym przez gospodarza obwodu. 

r/g 48 

2 
Budowa stanowiska naziemnego (zwyżki, czatowni)j z materiału wykonawcy, 
dowóz i ustawienie ambony w terenie w miejscu wskazanym przez 
gospodarza obwodu, oraz przycięcie gałęzi wzdłuż linii strzału 

r/g 24 

3 
Budowa ambony ocieplanej, widokowej z materiału wykonawcy, dowóz i 
ustawienie ambony w terenie w miejscu wskazanym przez gospodarza 
obwodu 

r/g 100 

4 
Budowa paśnika dla zwierzyny grubej z dowozem materiałów (materiały 
gwoździe, deski, krycie dachu wykonawcy) i ustawienie w miejscu 
wskazanym przez gospodarza obwodu 

r/g 40 

5 
Budowa podsypu dla zwierzyny drobnej z dowozem materiału i 
rozstawieniem w miejscach wskazanych przez gospodarza obwodu, oraz 
wykoszenie miejsca w koło podsypu 

r/g 8 

6 
Wykonanie lizawek słupowych wraz z ich rozwierzeniem i wkopaniem. 
Materiał (słupy, deski wykonawcy. 

r/g 3 

7 
Podprowadzanie myśliwych komercyjnych na polowaniu indywidualnym wraz 
z ewentualnym patroszeniem, dowozem zwierzyny do p-tu skupu 

jedno wyjście r/g 4 

8 
Organizacja polowania zbiorowego, zorganizowanie naganki, patroszenie 
pozyskanej zwierzyny oraz jej załadunek na przyczepkę i rozładunek w 
punkcie skupu dziczyzny, zorganizowanie pokotu 

jedno polowanie 
r/g 

5 

9 
Wynajm psów oraz poszukiwanie postrzałków przy pomocy wyszkolonego 
psa bez względu na efekt pracy 

trop 3 

10 
Zabezpieczenie upraw przed szkodami łowieckimi , nocne stróżowanie przy 
uprawach rolnych, zabezpieczenie środkami chemicznymi, płoszenie 
zwierzyny lub montaż pastucha elektrycznego 

ha 15 

11 
Naprawa ogrodzeń i urządzeń łowieckich w zakresie wskazanym przez 
gospodarza obwodu. (procent zniszczenia x ilość r/g wykonania nowego 
urządzenia) 

r/g   

12 
Dokarmianie zwierzyny i zagospodarowanie pasów zaporowych, polegające 
na wykładaniu karmy dla zwierzyny na buchtowiskach, pasach zaporowych, 
załadunku na przyczepy, rozrzucenie karmy. 

r/g 4 

13 Wykładanie soli do lizawek r/g 1 

14 
Dokarmianie zwierzyny drobnej w podsypach i budkach w całym rewirze 
obwodu 

r/g 4 

15 
Udział w komisji szacującej szkodę w płodach lub uprawieh rolnej (jedno 
szacowanie) wg protokołu z szacowania (koszt dojazdu, sprzętu itp.) 

r/g 4 

16 Udział w inwentaryzacji zwierzyny w obwodzie łowieckim  r/g 5 

17 
Kompleksowa uprawa poletek łowieckich (talerzowanie, orka, bronowanie, 
siew zboża, wysiew nasion, zbiór plonów) 

ha 24 



 


