
Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 

Nazwa i adres jednostki 
sprawozdawczej 

 
OŚ-27  

 
Sprawozdanie z przebiegu 
realizacji przepisów ustawy 

z dnia 3 lutego 1995 r. o 
ochronie gruntów rolnych 

i leśnych 
w zakresie wyłączenia 

gruntów leśnych 

Adresat:*) 

1. Dyrekcja Generalna 
    Lasów Państwowych 
2. Ministerstwo Klimatu  
     i Środowiska 
3. Główny Urząd Statystyczny 

Numer identyfikacyjny REGON 

Termin przekazania:  
zgodnie z PBSSP 2021 r. 

 
Dział 1. Powierzchnia gruntów leśnych wyłączonych z produkcji leśnej w hektarach 
            (z dwoma miejscami po przecinku) i kierunki wyłączenia gruntów leśnych 
 
Woje- Symbole Ogółem Kierunki wyłączenia z produkcji leśnej 

wództwo woje- powiatu gminy rubryki w tym użytki tereny zbiorniki pozo- 

Powiat 
Gmina 

wództwa   6 do 11 prywatnej 
własności 

kopalne przemy-
słowe 

komuni-
kacyjne 

osiedlo-
we 

wodne stałe 
kierunki 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 
Razem województwo 

 

        

 
*) Odpowiednie podkreślić zgodnie z objaśnieniem 
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Dział 2.  Powierzchnia gruntów leśnych wyłączona z produkcji leśnej według typów 
siedliskowych lasów, w hektarach (z dwoma miejscami po przecinku) 

 
   Typy siedliskowe lasów 

Regionalna Symbol Ogółem lasy: lasy Bory 

dyrekcja 
Lasów 

Państwo-
wych, 
dyrekcja 

parku 
narodowego 

 rubryki  
3 do 7 

świeży, 
wilgotny, 
łęgowy, 

górski oraz 
ols jesionowy 

i ols górski 

mieszane: 
świeży, 
wilgotny 

i bagienny, 
wyżynny, 

górski i ols 

mieszane: 
świeży, 

wilgotny, 
bagienny, 
wyżynny 
i górski 

świeży, 
wilgotny 
i górski 

suchy 
i bagienny 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 
 

       

 
Dział 3. Środki pieniężne Funduszu Leśnego ustalone i pobrane w wyniku prawomocnych 
             decyzji wydanych na podstawie przepisów o ochronie gruntów leśnych 
             (w zł bez znaku po przecinku) 

 
 W okresie sprawozdawczym 

Wyszczególnienie wymierzono Wpłynęło 

 Ogółem w tym prywatnych ogółem w tym prywatnych 

0 1 2 3 4 

Należności 01     

Opłaty roczne 02     

Opłaty roczne 
podwyższone 

03     

Inne opłaty 04     

Razem 
(01+02+03+04) 

05     

 
 
 
 
 
.........................................                ...........................       ................................................. 
   (imię, nazwisko i telefon osoby,                                      (miejscowość, data)                     (pieczątka imienna i podpis osoby                        

która sporządziła   sprawozdanie)                                                                                        działającej w imieniu sprawozdawcy)* 
 
* Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej. 



 
Objaśnienia do formularza OŚ-27 

 
1. Przed wypełnieniem sprawozdania należy szczegółowo zapoznać się z treścią 

ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1161). Podstawę wypełniania sprawozdania powinny stanowić 
prawomocne decyzje o wyłączeniu gruntów leśnych z produkcji leśnej. Dane w 
rubryce 4 działu 1 i rubryce 2 działu 2 muszą być zgodne.  

2. Regionalne dyrekcje Lasów Państwowych i dyrekcje parków narodowych 
sporządzają sprawozdanie (dział 1) z powierzchni gruntów leśnych ogółem 
(rubryka 4) z wyodrębnieniem gruntów leśnych prywatnej własności (rubryka 
5), z podziałem na gminy, powiaty i województwa zgodnie z administracyjnym 
zasięgiem. 

3. Dyrekcje parków narodowych sporządzone sprawozdanie przekazują do 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

4. Przez pozostałe kierunki wyłączenia gruntów leśnych z produkcji leśnej 
w dziale 1 (rubryka 11) należy rozumieć inne niż wymienione w rubrykach 
6−10. W działach 1 i 2 nie ujmuje się gruntów leśnych przeznaczonych na cele 
rolnicze. 

5. Regionalne dyrekcje Lasów Państwowych sporządzają sprawozdanie 
z gruntów leśnych Lasów Państwowych oraz pozostałych gruntów leśnych 
i przekazują je do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. 

6. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych przekazuje sprawozdanie zbiorcze 
do Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Głównego Urzędu Statystycznego. 


