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Dzia³ 1. Powierzchnia gruntów leœnych oraz przeznaczonych do zalesieniaa) (stan w dniu 31 XII)

a) W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

a) U¿ytków rolnych i nieu¿ytków przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub których zalesienie nie jest sprzeczne
z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. b) Pielêgnowanie gleby i niszczenie chwastów oraz czyszczenia wczesne.

c) Bez znaku po przecinku. d) Z jednym znakiem po przecinku.
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Obowi¹zek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439,
z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie programu badañ statystycznych statystyki publicznej na rok 2009
(Dz. U. Nr 221, poz.1436, z póŸn. zm.).
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Uwagi (opisaæ przede wszystkim przyczyny znacz¹cych ró¿nic w danych w stosunku do roku poprzedniego):

(e-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie – WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI)



1. W dziale 1 wierszu 1 nale¿y wykazaæ powierzchniê gruntów leœnych rozumian¹ zgodnie z art. 3 ustawy
z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. o lasach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z póŸn. zm.), tj. grunty leœne o zwartej
powierzchni co najmniej 0,10 ha pokryte roœlinnoœci¹ leœn¹ (zalesione) lub przejœciowo jej pozbawione
(niezalesione) oraz grunty zwi¹zane z gospodark¹ leœn¹. Dane dotycz¹ce stanu posiadania powinny byæ
wykazywane w oparciu o aktualn¹, bie¿¹c¹ dokumentacjê bêd¹c¹ w dyspozycji jednostki, np.: plany
urz¹dzenia lasu, protokó³y udatnoœci zalesieñ, akty sprzeda¿y (zakupu) gruntów leœnych.

2. W dziale 1 wierszu 2 nale¿y wykazaæ grunty leœne zalesione, tj. pokryte aktualnie roœlinnoœci¹ leœn¹ –
uprawami, m³odnikami i starszymi drzewostanami wraz z plantacjami topoli i drzew szybko rosn¹cych.

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

4. Wiersze 2 i 3 dzia³u 1 nale¿y wype³niæ w oparciu o prowadzone ksiêgi ewidencji gruntów oraz posiadane
plany urz¹dzenia lasu (uproszczone inwentaryzacje); w przypadku braku aktualnej dokumentacji Ÿród³owej
dane nale¿y ustaliæ szacunkowo w oparciu o rozeznanie terenowe.

5. W dziale 1 wierszu 4 nale¿y wykazaæ grunty zwi¹zane z gospodark¹ leœn¹, zajête pod wykorzystywane na
potrzeby gospodarki leœnej: budynki i budowle, wystêpuj¹ce w lasach urz¹dzenia melioracji wodnych, drogi
leœne (niezaliczane do dróg publicznych), linie podzia³u przestrzennego lasu, tereny pod liniami
energetycznymi przebiegaj¹cymi przez lasy (w przypadku gdy nie zosta³y wy³¹czone z produkcji), szkó³ki
leœne, miejsca sk³adowania drewna (z wy³¹czeniem sk³adnic na u¿ytkach rolnych), parkingi leœne
i urz¹dzenia turystyczne.

6. Dzia³ 1 wiersz 5 dotyczy gruntów nieleœnych (pozostaj¹cych dotychczas poza upraw¹ leœn¹)
przewidzianych do zalesienia i ujêtych w planie urz¹dzenia lasu (ksiêdze ewidencji gruntów) oraz
okreœlonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.

7. W dziale 1 wierszach 6 do 9 nale¿y podaæ szacunkowe dane (oparte na rozeznaniu terenowym) wed³ug
stanu w koñcu roku sprawozdawczego, dotycz¹ce ujemnego oddzia³ywania górnictwa na obszary leœne,
wyra¿aj¹ce siê zmian¹ warunków morfologicznych (osiadanie terenu) i hydrologicznych (zawodnienie lub
osuszenie terenu).

8. Nadleœnictwa Lasów Pañstwowych wype³niaj¹ w dziale 1 wy³¹cznie wiersze 6–9.

9. Dzia³ 2 wype³niaj¹ wszystkie jednostki sprawozdawcze,w tym nadleœnictwa Lasów Pañstwowych i parki
narodowe wykazuj¹ prace wykonane w zarz¹dzanych przez nie lasach Skarbu Pañstwa (bez lasów
nadzorowanych w ramach zawartych porozumieñ ze starost¹).

10. W wierszu 01 dzia³u 2 nale¿y ujmowaæ powierzchniê produkcyjn¹ szkó³ek w uprawie polowej oraz
szkó³ek specjalistycznych (namioty, szklarnie, inspekty itp.).

11. W wierszu 02 dzia³u 2 nale¿y ujmowaæ równie¿ powierzchnie dolesieñ luk i przerzedzeñ
w drzewostanach oraz wprowadzanie II piêtra. Przez dolesienie nale¿y rozumieæ czynnoœci zwi¹zane
z dodatkowym wprowadzeniem sadzonek w drzewostanach II (21–40 lat) i starszych klasach wieku; przez
wprowadzanie II piêtra – nasadzenia z regu³y w jednogatunkowych i jednopiêtrowych drzewostanach w celu
stworzenia dolnej warstwy drzewostanu.
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12. W wierszu 10 dzia³u 2 nale¿y wykazaæ powierzchnie od³ogowanych u¿ytków rolnych oraz nieu¿ytków,
na których w wyniku naturalnych zmian (sukcesji naturalnej) powsta³y uprawy leœne (drzewostany)
formalnie uznane w roku sprawozdawczym za las w ramach zmiany klasyfikacji gruntów.

13. W wierszu 12 dzia³u 2 nale¿y wykazaæ rzeczywiste powierzchnie, na których wykonano czynnoœci
zwi¹zane z pielêgnowaniem upraw i m³odników, wprowadzaniem podszytów, formowaniem strza³ i koron
drzew itp. W wierszu tym nie nale¿y ujmowaæ wykonanych trzebie¿y, tj. ciêæ pielêgnacyjnych
w drzewostanach po wyjœciu z okresu m³odocianego (zazwyczaj w wieku powy¿ej 20 lat).

14. Wykazuj¹c powierzchniê objêt¹ pielêgnacj¹, nie nale¿y uwzglêdniaæ wielokrotnoœci zabiegu
wykonanego w danym roku sprawozdawczym. W przypadku gdy na danej powierzchni wykonano dwa
ró¿ne zabiegi (np. pielêgnacjê gleby i czyszczenia wczesne), powierzchniê tak¹ nale¿y wykazywaæ
dwukrotnie.

15. Wiersz 16 dzia³u 2 dotyczy powierzchni ogó³em wykonanych trzebie¿y wczesnych i póŸnych
(selekcyjnych oraz sanitarnych).

16. Dzia³ 3 wype³niaj¹ wszystkie jednostki sprawozdawcze z wyj¹tkiem nadleœnictw Lasów Pañstwowych;
parki narodowe wykazuj¹ wy³¹cznie dane dotycz¹ce zarz¹dzanych lasów Skarbu Pañstwa (bez lasów
nadzorowanych w ramach zawartych porozumieñ ze starost¹).

W wierszu 04 i 10 nale¿y wykazywaæ drewno ujmowane wed³ug klasyfikacji przeznaczeniowej jako
drewno tartaczne iglaste/liœciaste wszystkich klas jakoœci.

W wierszu 05 i 11 nale¿y wykazywaæ drewno ujmowane wed³ug klasyfikacji przeznaczeniowej jako
sortymenty cenne iglaste/liœciaste, tj. okleina, sklejka, zapa³czanka, drewno rezonansowe, na prowadniki
szybowe, s³upy teleenergetyczne i inne sortymenty specjalne.

W wierszu 06 i 12 nale¿y wykazywaæ drewno ujmowane wed³ug klasyfikacji przeznaczeniowej jako
drewno d³u¿ycowe okr¹g³e iglaste/liœciaste na s³upy: kopalniaki, stemple budowlane, s³upy chmielowe
i teleenergetyczne.

W wierszu 07 i 13 nale¿y wykazywaæ drewno ujmowane wed³ug klasyfikacji przeznaczeniowej jako
drewno u¿ytkowe stosowe iglaste/liœciaste (papierówka, szczapy i wa³ki u¿ytkowe do wyrobu p³yt
wiórowych, suchej destylacji i garbnikowe) oraz drewno u¿ytkowe okr¹g³e (¿erdzie ogólnego
przeznaczenia i do produkcji p³yt, s³upki i paliki do zas³on œnie¿nych).

W wierszu 08 i 14 nale¿y wykazywaæ drewno ujmowane wed³ug klasyfikacji przeznaczeniowej jako
drewno iglaste/liœciaste opa³owe (szczapy i wa³ki, odpady, trzebionka opa³owa).

W wierszu 15 nale¿y wykazywaæ drewno ujmowane wed³ug klasyfikacji przeznaczeniowej jako drobnica
u¿ytkowa iglasta i liœciasta (do wyrobu p³yt, faszyna, tyczki, chrust miotlarski itp.).

W wierszu 16 nale¿y wykazywaæ ³¹cznie drewno ujmowane wed³ug klasyfikacji przeznaczeniowej jako
drobnica opa³owa iglasta i liœciasta (ga³êzie, chrust itp.).

17. Dane wykazywane w sprawozdaniu przez nadleœnictwa Lasów Pañstwowych winny byæ zgodne
z danymi przekazywanymi przez nie do Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych.

18. Je¿eli jednostka sprawozdawcza posiada lasy (zarz¹dza lasami) po³o¿one na terenie kilku województw,
powierzchniê lasu i wykonane prace (zabiegi) powinna wykazaæ w granicach administracyjnych
poszczególnych województw (rubryki 2 do 6 dzia³ów 1–3 sprawozdania).


