
                                          formularz 
SPRAWOZDANIE I EFEKTY – 

nieinwestycyjne 

(wrzesień 2022) 
 

Sprawozdanie z realizacji zadania nieinwestycyjnego wraz z opisem  

osiągniętego efektu  rzeczowego i ekologicznego   

 
Tytuł zadania: „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Przechlewo- edycja 2022”  

Nr umowy: WFOŚ/D/III-59.S/6159/2022 

Sprawozdanie z realizacji zadania: 

Opis: 

Zadanie pt. „ Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Przechlewo – edycja 2022” zrealizowane 
było w pełnym zakresie ujętym w harmonogramie rzeczowo-finansowym, który stanowi załącznik nr 1 do w/w 
umowy. Powyższe zadanie realizowane było na 34 działkach, z czego 32 działki należą do osób prywatnych są 
to działki o nr: 489/13,488/10, 1404/5, 230, 488/11,488/14, 489/1, 138/2, 489/5, 60,141,207/2, 207/31, 11/2, 
489/7,489/8, 45/2, 489/12, 28,52/3, 155,156, 46, 45/1, 494/6, 4218/1, 4313/10, 4312/12, 489/11, 
4314/2,4185/2,13/2, 231 oraz na 2 działkach należących do gminy Przechlewo (działka nr 61 i 139). Zadanie 
realizowano w miejscowości Pawłówko, Żołna, Przechlewko, Dąbrowa Człuchowska, Łubianka, Rudniki, 
Przechlewo, Dobrzyń w 2022 r. Prace prowadziła Spółdzielnia Socjalna „Zielone Przechlewo” ul. Człuchowska 
26, 77-320 Przechlewo. Efekt ekologiczny na terenie gminy Przechlewo związany z usuwaniem barszczu 
Sosnowskiego został osiągnięty na powierzchni 4,632 ha.  
 

 

Efekt rzeczowy: 

Opis: 

 
Umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Przechlewo oraz kampania 
informacyjno-edukacyjna na stronie internetowej mająca na celu wzrost uświadomienia mieszkańców nt. 
szkodliwości dla środowiska i zdrowia rośliny inwazyjnej jakim jest barszcz Sosnowskiego.  
 

 

Efekt ekologiczny: 

Opis: 

Zadanie „ Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Przechlewo – edycja 2022” przyczyniło się do: 
zminimalizowania zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców oraz turystów na terenie realizacji zadania, 
zachowania i ochrony gatunków roślin występujących na danym terenie, odnowy rodzimej bioróżnorodności, 
zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się barszczu Sosnowskiego na większym terenie oraz przywrócenia 
pierwotnego stanu ekosystemu obszarów objętych projektem. Ponadto zwalczanie barszczu Sosnowskiego 
przyczyniło się do wzrostu zainteresowania mieszkańców możliwością skorzystania z skutecznego i 
systematycznego usuwania rośliny oraz wzrostu uświadomienia mieszkańców nt. szkodliwości dla środowiska i 
zdrowia rośliny inwazyjnej.  
 

 

Informacje dodatkowe: 

 
 
 

 
Wójt Gminy Przechlewo 

   Krzysztof Michałowski 
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