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Dzia³ 1. Powierzchnia gruntów leœnych

a) Z wy³¹czeniem lasów stanowi¹cych w³asnoœæ gmin (ujêtych w sprawozdaniu SG-01).

Dzia³ 2. Hodowla lasu i pozyskanie drewna
(bez znaku po przecinku)

a) £¹cznie z lasami stanowi¹cymi w³asnoœæ gmin (mienie komunalne).
b) W ramach zawartych porozumieñ .

a) £¹cznie z odnowieniem pod os³on¹ drzewostanu. b) U¿ytków rol-
nych i nieu¿ytków przeznaczonych do zalesienia okreœlonych w mie-
jscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu. c) £¹cznie pielêgnacja
gleby w uprawach, czyszczenia wczesne i póŸne.
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1. W dziale 1 w w. 01 i 07 do 10 nale¿y wykazaæ powie-
rzchniê gruntów leœnych rozumian¹ zgodnie z art. 3
ustawy z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z
2000 r., Nr 56, poz. 679 z póŸn. zm.), tj. grunty leœne o
zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha pokryte ro-
œlinnoœci¹ leœn¹ ( zalesione) lub przejœciowo jej pozba-
wione (nie zalesione) oraz grunty zwi¹zane z gospo-
dark¹ leœn¹, zajête pod wykorzystywane dla potrzeb
gospodarki leœnej: budynki i budowle, wystêpuj¹ce w
lasach urz¹dzenia melioracji wodnych, drogi leœne (nie
zaliczane do dróg publicznych), linie podzia³u prze-
strzennego lasu, tereny pod liniami energetycznymi
przebiegaj¹cymi przez lasy, miejsca sk³adowania dre-
wna, szkó³ki leœne oraz parkingi leœne i urz¹dzenia tu-
rystyczne. Dane dotycz¹ce stanu posiadania powin-
ny byæ wykazywane w oparciu o aktualn¹, bie¿¹c¹
dokumentacjê bêd¹c¹ w dyspozycji jednostki, np.:
plany urz¹dzenia lasu, protokó³y oceny udatnoœci
zalesieñ, akty sprzeda¿y (zakupu) gruntów leœnych.

2. W dziale 1 w w. 02 nale¿y wykazaæ wy³¹cznie grunty
leœne zalesione, tj. pokryte aktualnie roœlinnoœci¹ leœn¹
- uprawami, m³odnikami i starszymi drzewostanami
oraz plantacjami topoli i drzew szybko rosn¹cych.

3. W dziale 1 w w. 03 nale¿y wykazaæ wy³¹cznie grunty
leœne pozbawione przejœciowo roœlinnoœci leœnej (nie
zalesione), tj. grunty: przeznaczone do odnowienia -
zrêby, halizny i p³azowiny; w produkcji ubocznej -
plantacje choinek, krzewów, poletka ³owieckie (z
wy³¹czeniem plantacji i poletek na u¿ytkach rolnych);
przeznaczone do wy³¹czenia z produkcji np. wylesie-
nia powsta³e na skutek dzia³alnoœci przemys³u, itp.;
przewidziane do objêcia ochron¹ prawn¹, np.
wystêpuj¹ce w lasach bagna, p³aty nieu¿ytkowanej
roœlinnoœci, itp.

4. Wiersze 02 i 03 dzia³u 1 nale¿y wype³niæ w oparciu o
zapisy zawarte w uproszczonych planach urz¹dzenia
lasu (inwentaryzacjach stanu lasów), a w przypadku
braku dokumentacji dane nale¿y ustaliæ szacunkowo
na podstawie obserwacji terenowych.

5. Wiersz 04 dzia³u 1 dotycz¹cy powierzchni lasów
ochronnych nale¿y wype³niæ w oparciu o dane zawarte
w uproszczonym planie urz¹dzenia lasu/inwentaryza-
cji stanu lasu (koryguj¹c je o zaistnia³e od momentu
obowi¹zywania planu/inwentaryzacji zmiany w stanie
posiadania) oraz miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego.

6. W dziale 1 w w. 05 nale¿y wykazaæ wy³¹cznie
powierzchniê lasów objêt¹ aktualnymi uproszczonymi
planami urz¹dzenia lasu opracowanymi zgodnie z
przepisami ustawy o lasach. W w. 06 nale¿y wykazy-
waæ powierzchnie posiadaj¹ce aktualn¹ dokumentacjê
urz¹dzeniow¹ w postaci “inwentaryzacji stanu lasu”

(dotyczy lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha -
patrz rozporz¹dzenie Ministra Ochrony Œrodowiska, Za-
sobów Naturalnych i Leœnictwa z dnia 28 grudnia 1998 r.
w sprawie szczegó³owych zasad sporz¹dzania planu
urz¹dzenia lasu, uproszczonego planu urz¹dzenia lasu
oraz inwentaryzacji stanu lasu - Dz. U. z 1999 r. Nr 3 , poz.
16).

7. W dziale 1 nie nale¿y ujmowaæ lasów stanowi¹cych
w³asnoœæ gmin (z wy³¹czeniem w. 11 do 13). Dane w
w. 11 i 12 powinny byæ zgodne z danymi ujêtymi w po-
rozumieniach zawartych pomiêdzy wojewod¹
(starost¹), a jednostk¹, której powierza siê sprawowa-
nie nadzoru i og³oszonymi w wojewódzkim dzienniku
urzêdowym.

8. Wype³niaj¹c w. 01 do 05 dzia³u 2 nale¿y kierowaæ siê
zasad¹, ¿e powierzchnie na których przeprowadzono
prace odnowieniowe lub zalesieniowe mog¹ byæ wy-
kazywane w sprawozdawczoœci jako “odnowienia” i
“zalesienia” tylko jeden raz. Wszystkie póŸniejsze na-
sadzenia na tych powierzchniach powinny byæ wyka-
zywane jako “poprawki i uzupe³nienia”.

9. W dziale 2 w w. 06 nale¿y podawaæ powierzchniê zre-
dukowan¹, obliczon¹ jako stosunek faktycznego zu¿y-
cia sadzonek na jednostkê powierzchni do liczby sa-
dzonek potrzebnej do ca³kowitego jej odnowienia
(zalesienia).

10. W dziale 2 w w. 07 nale¿y wykazaæ rzeczywiste po-
wierzchnie (okreœlone szacunkowo), na których do-
konano wszystkich czynnoœci zwi¹zanych z
pielêgnowaniem upraw (pielêgnowanie gleby, nisz-
czenie chwastów i czyszczenia wczesne - w. 08) i
m³odników (czyszczenia póŸne - w. 08), wprowadza-
niem podszytów, formowaniem strza³, koron, itp. Nie
nale¿y ujmowaæ powierzchni wykonanych
trzebie¿y, tj. ciêæ pielêgnacyjnych wykonanych w
drzewostanach po wyjœciu z okresu m³odocianego
(zazwyczaj w drzewostanach w wieku powy¿ej 20
lat).

11. Wykazuj¹c powierzchniê objêt¹ pielêgnacj¹ nie
nale¿y uwzglêdniaæ wielokrotnoœci zabiegu wykona-
nego w danym roku sprawozdawczym. W przypadku,
gdy na danej powierzchni wykonano dwa zabiegi (np.
pielêgnacjê gleby i czyszczenia wczesne)
powierzchniê tak¹ nale¿y ujmowaæ w sprawozdaniu
dwukrotnie.

12. W dziale 2 w w. 10 do 16 dane o pozyskaniu drewna
(grubizny) nale¿y okreœliæ w œcis³ym kontakcie z
jednostk¹ (nadleœnictwem, parkiem narodowym)
sprawuj¹c¹ nadzór nad gospodark¹ w lasach nie
stanowi¹cych w³asnoœci Skarbu Pañstwa. Podstawê
wype³nienia winien stanowiæ dokument
stwierdzaj¹cy legalnoœæ pozyskania drewna.
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