
Kraków, dn. 10.01.2020

Raport z realizacji projektu w IV kwartale 2019
Projekt LIFE17 NAT/PL/000018
Zadanie D.2.

Część merytoryczna

W ramach działań w w/w okresie zaplanowano czynności:

obszar delty:
a) wrzesień 2019 - styczeń 2020 – kalibracja modelu i wykonanie modelowania wariantowego,

obszar lasów łęgowych:
b) wrzesień – listopad 2019 - sesja pomiarowa.
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Wizje lokalne oraz spotkania robocze zrealizowano w terminach przedstawionych w poniższej tabeli:

Tabela 1. Zestawienie spotkań i wizji lokalnych

L.p. data rodzaj zdarzenia pozyskane dane miejsce spotkania/wizji
lokalnej

1 04.10.2019 pomiary terenowe pomiary gps rtk Skowronno Górne

2 30.10.2019 seminarium określenie metody 
rozmieszczenia studzienek 
piezometrycznych, 
przedstawienie wstępnych 
wyników modelowania 
numerycznego dystrybucji 
wody w rejonie delty 
śródlądowej

Krzyżanowice Średnie

3 06.11.2019 wizja lokalna określenie wariantów 
doprowadzenia wody do 
rejonu delty, pomiary 
geodezyjne w rejonie 
górnego odcinka Starej 
Nidy

Umianowice

4 07.11.2019 wizja lokalna wyznaczenie lokalizacji 
piezometrów w terenie w 
obszarze delty – część 
północna

Krzyżanowice Średnie

5 09.11.2019 pomiary terenowe pomiary gps położenia zw 
wody w rejonie Rębowa i 
delty 

Umianowice

6 12.11.2019 wizja lokalna wyznaczenie lokalizacji 
piezometrów w terenie w 
obszarze delty – część 
południowa

Rębów

7 14.11.2019 wizja lokalna wyznaczenie lokalizacji 
piezometrów w terenie w 
obszarze lasu Młodzawy

Młodzawy
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8 15.11.2019 wizja lokalna wyznaczenie lokalizacji 
piezometrów w terenie w 
obszarze lasu Młodzawy – 
część południowa.

Młodzawy

9 25-27.11 seminarium pt: 
Revitalization methods of 
human impacted river 
valleys

referaty: Revitalization of 
Middle Delta of the Nida 
River within the 
Life4Delta, Revitalization 
of the Młodzawy Forest 
within the Life4Delta 
project (Life project)

Równe

10 28.11.2019 pomiary terenowe pomiary geodezyjne zw 
wody w Smudze 
Umianowickiej.

Umianowice

11 30.11.2019 pomiary terenowe pomiary geodezyjne zw 
wody w Smudze 
Umianowickiej.

Umianowice

12 02.12.2019 wizja lokalna wyznaczenie lokalizacji 
piezometrów w terenie w 
obszarze delty – wskazanie
lokalizacji dla wykonawcy 

Rębów

13 03.12.2019 wizja lokalna wyznaczenie lokalizacji 
piezometrów w terenie w 
obszarze delty – wskazanie
lokalizacji dla wykonawcy.

Rębów

Podczas  seminarium  w  dniu  30.10.2019r.  przedstawiono  propozycje  trzech  wariantów
doprowadzenia  wody  do  systemu  delty  śródlądowej  oraz  rozprowadzenia  jej  w  terenie.  Warianty
doprowadzenia wody wykonano w oparciu o wizje lokalne i pomiary terenowe wykonane w II kwartale
2019r.  Dodatkowo  możliwość  doprowadzenia  wody  zweryfikowana  została  w  oparciu  o  pomiary
wykonane w dniu 9.11.2019r. W wyniku przeprowadzonych pomiarów i wizji lokalnych zestawiono
wady i zalety każdego wariantu (patrz: następna tabela). 

Podczas wspomnianego wyżej seminarium zaproponowano również kolejną wersję rozmieszczenia
studzienek piezometrycznych. Poprzednia propozycja oparta była na losowym doborze ich lokalizacji z
wykonaną  adaptacją  (niewielkimi  przesunięciami)  do  miejsc  możliwych  do  wykonania.  W
przedstawionym  wariancie  studienki  zostały  rozmieszczone  w  sposób  systematyczny  tak,  aby
dodatkowo  znajdowały  się  one  w  siatce  prostych.  Spodziewana  korzyść  z  takiego  rozlokowania
studzienek  to  możliwość  lepszej  analizy  związku  hydraulicznego  pomiędzy  posterunkami
pomiarowymi. 
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Wstępna wersja rozmieszczenia piezometrów w modyfikowanej siatce losowej

Warianty doprowadzenia wody do rejonu delty:

opis zadania zalety wady

wariant 1 pobór wody z jazu w 
Rębowie 
km Nidy 85+460

- wykorzystanie 
istniejącego systemu 
rowów 

- w założeniach projektowych jazu 
przewidziano przepływ wody jedynie w 
terminach 1-28 V oraz 20 VI - 31 VII
- konieczność konserwacji około 2100m do 
drogi krajowej oraz 770 m rowów 
doprowadzających wodę do Starej Nidy (razem 
2870m).

wariant 2 pobór wody z 
wykorzystaniem 
piętrzenia wody na 
stopniu wodnym w 
km 83+850

- wykorzystanie 
istniejącego piętrzenia 
wody
- konserwacja rowów o
długości około 1500 m

- konieczność pogłębienia zbieracza do rowu 
głównego na dł 265m w celu uzyskania 
położenia dla na wlocie do rzędnej 195.60 m 
n.p.m.
- konieczność wykonania przepustu wałowego 

wariant 3 pobór wody w rejonie
zakola dawnego 
koryta Starej Nidy w 
km 82+470

- brak konieczności 
oczyszczania rowów 
melioracyjnych
- zalewy okresowe, 
wpisujące się we 
wcześniej istniejący 
reżim wodny Starej 
Nidy

- zasilanie okresowe Starej Nidy,
- konieczność wykonania przepustu wałowego
- ciągłe zasilanie wymaga wykonania progu 
piętrzącego na Nidzie
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Ostateczna  wersja  lokalizacji  studzienek  piezometrycznych  przesłana  została  do  beneficjenta
koordynującego w dniu 20 listopada 2019r. Mapki przedstawiające lokalizacje przedstawiono poniżej.

Lokalizacja piezometru nr 1 w „delcie” (podkład ortofotomapy: geoportal.gov.pl)

Lokalizacja piezometrów nr od 2 do 5 w „delcie”
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Lokalizacja pozostałych studzienek w rejonie „delty”

Lokalizacja studzienek piezometrycznych w rejonie lasu Młodzawy
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W  IV  kwartale  2019r.  w  studzienkach  odwierconych  ręcznie  wykonywano  pomiary  za  pomocą
pływaka z podziałką. Poniżej zamieszczone zostały dane zgromadzone w trakcie pomiarów. 

Data wykonania 
pomiaru - 
(odczyt,
głębokość,
rzędna zw wody)

Nr, nazwa, rzędna krawędzi i lokalizacja studzienki

1) Stara Nida

193.78
50.579309,
20.511111

2) siedlisko żółwia 
błotnego
192.60
50.570377,
20.511891

3) obszar rozrodu 
płazów
194.80
50.567192,
20.514578

4) las Młodzawy

-
50.463631,
20.518491

13.09.2019 10
143
192.35

20.09.2019 8.9
144.1
191.16

20.3
132.7
193.47

84.9
68.1
-

07.11.2019 18.5
134.5
192.43

12.11.2019 56.2
96.8
191.63

37.5
115.5
193.35

14.11.2019 128.5
24.5
-

wartości liczbowe podane są w jednostkach:
rzędna krawędzi studzienki i rzędna zw. wody – m n.p.m,
odczyt i głębokość – cm

Oprócz sieci piezometrów istotne dane stanowią określenie miąższości i typów warstw glebowych w
profilach. Tego typu dane w rejonie lasu w Młodzawach przekazane zostały przez współbeneficjenta
Lasy Państwowe. Dane te nie w pełni mogą zostać wykorzystane m.in ze względu na brak określenia
zawartości części spławialnych. Ze względu na poszerzające się spektrum zmiennych, które należy
rozpoznać w celu opracowania koncepcji rozdziału wody (w roku 2021) zapoczątkowano oraz w III i
IV  kwartale  2019r.  nastąpi  kontynuacja  pomiarów  (działania  monitoringowe)  polegające  na
wybiórczych pomiarach:
- zmian niwelacji terenu,
- położenia poziomów wód powierzchniowych,
- przepływu wody w rzece Nidzie,
- wykonaniu dokumentacji fotograficznej,
- wykonaniu uzupełniających odwiertów glebowych (cechy gleb, m.in. skład granulometryczny).

7 / 13



Rozpoznanie  i  obliczenia  stosunków  wodnych   w  rejonie  delty  oraz  lasu  Młodzawy  zostaną
wykonane  w  oparciu  o  analizy  oraz  metodykę  obliczeń  przepływów  charakterystycznych,
nienaruszalnych,  gwarantowanych  i  dyspozycyjnych.  Parametry  te  zostaną  wykorzystane  do
scharakteryzowania reżimu hydrologicznego. 

W rejonie delty dostępne zasoby wodne to:
- Nida (ujęcie na jazie w Rębowie – elektrownia – proponowany wariant 1 zasilania w wodę),
- dopływ bez nazwy: ze wsi Zakościele, Lipnik
- dopływ z Hajdaszka) – zasilanie obszarów delty środkowej oraz zasilanie obiektu w rejonie lasów
łęgowych,
- inne mniejsze cieki.

W rejonie lasu Młodzawy:
- potok bez nazwy doprowadzający wodę z zlewni wsi  Młodzawy Małe,
- potok Mozgawka,
- inne mniejsze cieki i źródła.

Dane uzyskane ze zbiorów współbeneficjenta Lasy Państwowe nie zawierają informacji o porowatości
gleb,  co  ogranicza  dokładność  oceny  pojemności  zbiornika  wód  podziemnych.  Ze  względu  na
możliwość określenia jedynie przybliżonych parametrów oraz możliwość dostępności wody w ilości
mocno  ograniczonej  (zasoby  wodne  w  rejonie  delty  są  użytkowane  dla  potrzeb  produkcji  energii
elektrycznej  a  w  rejonie  lasu  Młodzawy  są  one  wykorzystywane  do  celów  nawodnienia  stawów
rybnych)  istotną  staje  się  wysoka  dokładność  oszacowania  porowatości  gleb.  W ramach  projektu
dotyczącego uregulowania stosunków wodnych zostały bądź zostaną wykonane  następujące prace:

1) Inwentaryzacja terenu śródlądowej delty rzeki Nidy oraz kompleksu leśnego Nadleśnictwa
Pińczów (grudzień 2019, luty 2020); 

2) Rozplanowanie na obiektach 50 studzienek piezometrycznych w przekrojach, które pozwolą
określić  położenie  zwierciadła  wody  w  okresie  roku  hydrologicznego  (grudzień  2019)  –
podstawa do wyliczenia zbiornika podziemnego w bilansie wodnym.

3)  Badania  dotyczące  właściwości  gleb  (skład  granulometryczny,  gęstości  objętościowa  i
właściwa,  porowatość);  kwiecień  –  maj  2020.  Ze  względu  na  niedostateczną  informację
dotyczącą  właściwości  fizycznych  gleb  na  rozpatrywanych  obiektach  (archiwalne  mapy
glebowe i  analizy glebowe nie pokazują faktycznych właściwości i  możności oszacowania
zasobów  wodnych  na  rozpatrywanym  terenie),  które  będą  podlegały  regulacji  stosunków
wodnych  przewiduje  się  wykonanie  odkrywek  w  przekrojach  piezometrycznych  w  celu
określenia  porowatości  i  przepuszczalności  gleb,  które  te  parametry  są  niezbędne  do
określenia  objętości  dopływu  jednostkowego.  Ponadto  wykonane  badania  pozwolą  na
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określenie parametrów technicznych rowów melioracyjnych (głębokość, rozstawa, nachylenie
skarp itp). 

4) Pozyskanie danych meteorologicznych (średnich dobowych i miesięcznych wartości opadów
atmosferycznych  z  wielolecia  dla  stacji  opadowej  Kliszów).  Uzyskane  dane  pozwolą  na
obliczenie bilansu wodnego oraz obliczeń hydrologicznych. 

5)  Obliczenia  hydrologiczne  (obliczenia  przepływów charakterystycznych,  gwarantowanych  i
dyspozycyjnych (czerwiec- lipiec 2020); 

6) Obliczenie bilansu wodnego dla dwóch rejonów badawczych w/w (październik 2020);
7) Możliwości zaprojektowania urządzeń pozwalających na dostarczenie wody dla uzupełnienia

niedoborów w okresach jej braku (listopad 2020);
8) Wskazanie ewentualnych alternatywnych rozwiązań do podtrzymania zalewu na obiekcie,
9)  Przygotowanie  końcowej  koncepcji  dotyczącej  możliwości  uzupełniania  i  funkcjonowania

zalewu na rozpatrywanych terenach (styczeń 2021).
Przy realizacji opracowania zastosowane zostaną metody pozwalające na uzyskanie jak najbardziej

wiarygodnych  wyników  zbliżonych  do  rzeczywistych.  Podstawę  wykonania  obliczeń  stanowiły
materiały  kartograficzne  (mapy  topograficzne  i  glebowo-rolnicze  oraz  ortofotomapy),  dane
meteorologiczne, normy branżowe, wytyczne do obliczeń i projektowania oraz literatura fachowa:
•  Banasik  K.,  Wałęga  A.,  Węglarczyk  S.,  Więzik  B.  2017.  Aktualizacja  metodyki  obliczania
przepływów i opadów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia dla zlewni
kontrolowanych  i  niekontrolowanych  oraz  identyfikacji  modeli  transformacji  opadu  w  odpływ.
Stowarzyszenie Hydrologów Polskich. Praca wykonana na zlecenie KZGW, Warszawa.
• Baścik M., Chełmicki W., Korska A., Pociask-Karteczka J., Siwek J. 2006. Zlewnia. Właściwości i
procesy. Wydanie drugie, zmienione. Wyd. UJ, Kraków.
• Byczkowski A. 1999. Hydrologia. Tom II. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
• Ciepielowski A., Dąbrowski Sz.L. 2006. Metody obliczeń przepływów maksymalnych
w małych zlewniach rzecznych (z przykładami). Oficyna Wydawnicza PROJPRZEMEKO, Bydgoszcz.
•  Czarnecka  H.  1986.  Parametry  fizyczno-geograficzne  stosowane  w  obliczeniach  maksymalnych
przepływów prawdopodobnych. Prace I.B.D.iM. Nr 3/4.
•  Ozga-Zielińska  M.,  Brzeziński  J.  1997.  Hydrologia  stosowana.  Wydanie  drugie,  zmienione.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
•  Punzet  J.  1978.  Zasoby  wodne  dorzecza  górnej  Wisły.  Przepływy  maksymalne.  Zmienność
przestrzenna i prawdopodobieństwo występowania. Mat. Bad. IMGW.
•  Stachy  J.  (praca  zbiorowa).  1987.  Atlas  hydrologiczny  Polski.  Tom  1.  IMGW,  Wydawnictwo
Geologiczne Warszawa.
•  Stachy  J.,  Fal  B.  1986.  Zasady  obliczania  maksymalnych  przepływów prawdopodobnych.  Prace
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów 3–4.
• Tuszko A. 1972. Hydrotechnika rybacka. PWRiL, Warszawa. 
• Węglarczyk S. 2010. Statystyka w inżynierii środowiska. Wyd. PK, Kraków.
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• Wieniawski J., Drabiński A. 1989. Obliczanie bilansów wodnych stawów typu karpiowego. Wytyczne
do  projektowania.  Zrzeszenie  Biur  Projektów  Wodnych  Melioracji.  Biblioteczka  projektanta  4/89,
Warszawa.

Ze  względu  na  czasochłonność  prac  terenowych  prace  mające  na  celu  określenie  objętości
zbiornika podziemnego dla obszarów las Młodzawy oraz delta śródlądowa oraz kalibracji modelowania
wariantowego  rozpływu  wody  w  obu  wymienionych  obszarach  będą  prowadzone  równolegle.
Ostateczny wynik rozdziału wód uzyskany zostanie  jednak dopiero po określeniu i  przeliczeniu w
modelu numerycznym przepływów gwarantujących odpowiednie nawodnienie zarówno obszaru delty
jak  i  lasu  w  Młodzawach.  Z  tego  względu  przyspieszono  prace  mające  na  celu  stworzenie
numerycznego  modelu  terenu  dla  lasu  w  Młodzawach  w  oparciu  o  dane  przekazane  przez
współbeneficjenta  Lasy  Państwowe.  Poniżej  zamieszczono  pierwszą  wersję  numerycznego  modelu
terenu dla obszaru lasu w Młodzawach.  

  

Numeryczny model terenu dla lasu Młodzawy - legenda przedstawia wartości względne [m n.p.m.]

Budowa  hydraulicznego  modelu  numerycznego  w  oparciu  o  NMT  i  pomiary  terenowe  zostanie
zrealizowana  w I  kwartale  2020r.,  po  określeniu  wydatków istniejących  źródeł  zasilania  w wodę.
Modelowanie wariantowe zostanie przeprowadzone także w oparciu o różne koncepcje rozprowadzenia
wody na obszarze lasu w Młodzawach.  
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Część administracyjna i organizacyjna

Budowa zespołu
W dniu 12.11.2019r. pracownik zatrudniony na stanowisku ds. administracyjnych złożył podanie o

rozwiązanie  umowy  nr  DSP-1718/97,  które  w  dniu  19.11.2019r.  Pan  Prorektor  ds.  Organizacji  i
Rozwoju Uczelni, prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski rozpatrzył pozytywnie. W związku z tym
kierownik  projektu  Life  w  obrębie  obowiązków  współbeneficjenta  UR  w  Krakowie  rozpoczął
poszukiwania  osoby,  która  mogłaby  przejąć  te  obowiązki  w  dalszym  okresie  realizacji  projektu.
Umowa  zostanie  przygotowana  na  okres  1  stycznia  do  31  grudnia  2020r.  Zatrudnienie  zostanie
zrealizowana  w  całości  z  projektu  Life  na  1/9  etatu.  W  dniu  18.12.2019r.,  po  znalezieniu
odpowiedniego  kandydata  do  Biura  w/w  Rektora  zostało  złożone  pismo  o  zatrudnienie  go  na
stanowisku ds. administracyjnych. Zakres obowiązków na tym stanowisku pozostaje bez zmian, czyli:
- weryfikacja kart czasu pracy osób zatrudnionych w projekcie,
- weryfikacja delegacji osób zatrudnionych w projekcie,
- przygotowanie i realizacja procedur zakupowych w ramach projektu,
- kontrola wydatków i stanu konta projektu,
- bieżąca aktualizacja stanu narzutów,
- aktualizacja danych w programie SIMPLE,
- przygotowanie sprawozdań finansowych w cyklach: kwartalnym, rocznym,
- konsultacje z koordynatorem projektu lub pionem administracyjnym oraz rachunkowym UR  w
Krakowie,
- konsultacje w procedurach sprawdzających dokumentację projektu.

Zakup sprzętu
Procedura  zakupu  sprzętu  do  pomiarów  prędkości  i  przepływu  wody  w  korytach  otwartych

(Acoustic Doppler Current Profiler -  ADCP) rozpoczęta została w dniu 5 czerwca 2019r. Obciążenie
konta projektu kwotą 114 116, 00 zł  (płatność faktury nr F/0741/19/L/SON/T z dnia 13.11.2019r.)
nastąpiło  w dniu  05.12.2019r.  Zakup profilomierza  zrealizowano poprzez  wykonanie  tzw montażu
finansowego w następujący sposób:
- 19 019,50 – wkład własny UR (DS – 3322 / KIWiG / 18),
- 19 019,50 – wkład własny UR (Fundusz Dydaktyczny WIŚiG / 19),

w sumie zrealizowano w ten sposób 100% wkładu własnego UR w Krakowie (38 039,00 zł)
- 76 077,00 – LIFE17 / NAT/ PL/ 000018,
Wyżej wymieniona faktura opiewała na kwotę brutto 154 365,00 zł. Pozostałe środki przeznaczone na
zapłacenie faktury to: 
- 5 000,00 – DS – 3300 / WIŚiG / 18,
- 30 259,40 – Subwencja 0314000000 – D303, 
- 4 989,60 – BM 2314 / KIWiG / 18.
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Kolejnym kosztem jest  zakup pieczątki  nagłówkowej za kwotę 30,75 zł,  zrealizowany w dniu
28.11.2019r. z kategorii budżetowej „Overheads” projektu Life. 

Zestawienie roczne
Wydatki za okres od I do XII  2019 roku na podstawie delegacji, historii rachunku bankowego i faktur

Kurs
EURO

1.1.
PERSONNEL

w EURO
1.2.

TRAVEL
w EURO

1.3.
EQUIPMENT

w EURO
1.4.

OVERHEADS
w

EURO

Działanie D2 D2 D2 D2

Wg proj. LIFE Kat. I Kat. II Kat. IV b Kat. VIII

STYCZEŃ 4.2964 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LUTY 4.2739 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MARZEC 4.3096 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KWIECIEŃ 4.2990 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MAJ 4.2800 2566.69 599.69 374.27 87.45 0.00 0.00 0.00 0.00

CZERWIEC 4.2833 1682.73 392.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LIPIEC 4.2427 5945.13 1401.26 602.53 142.02 0.00 0.00 0.00 0.00

SIERPIEŃ 4.2979 3319.68 772.40 202.21 47.05 0.00 0.00 0.00 0.00

WRZESIEŃ 4.3691 4164.08 953.08 30.00 6.87 0.00 0.00 0.00 0.00

PAŹDZIERNIK 4.3774 4614.49 1054.16 1711.96 391.09 0.00 0.00 0.00 0.00

LISTOPAD 4.2588 4722.16 1108.80 1425.94 334.82 0.00 0.00 0.00 0.00

GRUDZIEŃ 4.3001 10357.33 2408.63 3794.63 882.45 114116.00 26537.99 0.00 0.00

Suma w 
ZŁOTYCH 37372.29 8141.54 114116.00 0.00

Suma w 
EURO 8690.87 1891.74 26537.99 0.00

Budżet  przewidziany  na  rok  2019  nie  został  w  całości  wykorzystany.  Kwota  zwrócona  na  konto
beneficjenta koordynującego wyniosła 8135,17zł. Zestawienie wykorzystania środków przedstawiono
w poniższej tabeli.
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1.1.
PERSONNEL

aneksy

1.1.
PERSONNEL

umowa

1.2.
TRAVEL

1.3.
EQUIPMENT

1.4.
OVERHEADS

Suma

Działanie D2 D2 D2 D2

Wg proj. LIFE Kat. I Kat. II Kat. IV b Kat. VIII

Budżet zł 29869.33 9259.25 11775.00 114116.00 2745.42 167765.00

Wydatki zł 37372.29 8141.54 114116.00 0.00 159629.83

Różnica zł 1756.29 3633.46 0.00 2745.42 8135.17

Kategoria  I  wydatków  została  niewykorzystana  celowo,  ponieważ  zostanie  ona  spożytkowana  na
dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tki).
 
Planowanie niewydanych środków z budżetu za rok 2019 w kategoriach budżetowych II oraz VI w
roku 2020 zostało wykonane w oparciu o rozwój sesji  pomiarowych,  pojawiające się problemy w
pozyskiwaniu  danych  oraz  rozwój  stopnia  komplikacji  scenariuszy  obliczeniowych.  W roku  2020
istnieje  potrzeba  wykonania  licznych  pomiarów  przepływów  w  sieci  rzek,  starorzeczy  i  rowów
dostarczających wodę zarówno do obszaru delty jak i lasu w Młodzawach. Część pomiarów została
zapoczątkowana w roku 2019, lecz pomiary muszą być kontynuowane przy użyciu zakupionego w IV
kwartale 2019r. przepływomierza oraz mniejszych urządzeń do pomiaru prędkości wody. Dodatkowo
w  pierwszym kwartale  2020r.  planowane  są  sesje  pomiaru  rzędnych  położenia  górnych  krawędzi
studzienek piezometrycznych. W związku z tym może okazać się konieczne zakupienie dodatkowych
urządzeń pomiarowych (sprzęt geodezyjny do pracy w lesie, sprzęt do pomiaru prędkości przepływu
wody w małych ciekach). Jest wysoce prawdopodobne, że do uzyskania poszerzonej bazy sprzętowej
konieczne będzie wykonanie montażu finansowego w oparciu o dodatkowe źródła środków.
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