
Wyszczególnienie Lasy stanowi¹ce w³asnoœæ gminy
(mienie komunalne)

0 1

Powierzchnia gruntów leœnych – stan w dniu 31 XII (w. 02+03+04)

ha a)

01

zalesiona (pokryta roœlinnoœci¹ leœn¹) 02

niezalesiona (przejœciowo pozbawiona roœlinnoœci leœnej) 03

grunty zwi¹zane z gospodark¹ leœn¹ 04

Z w. 01

lasy uznane za ochronne 05

powierzchnia objêta uproszczonymi planami urz¹dzenia lasu 06

powierzchnia objêta inwentaryzacjami stanu lasu 07

Odnowienia sztuczne (w. 09+ 10) 08

zrêbówb)
09

halizn i p³azowin 10

Odnowienia naturalne 11

Zalesienia gruntów nieleœnychc) 12

Poprawki i uzupe³nienia

had)

13

Pielêgnowanie lasu 14

w tym upraw i m³odników 15

Powierzchnia objêta trzebie¿ami 16

Pozyskanie drewna (grubizny)
m3 d)

17

w tym drewno liœciaste 18
a) Z jednym znakiem po przecinku. b) £¹cznie z odnowieniami pod os³on¹ drzewostanu. c) 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 gminy. d) Bez znaku po przecinku.

Wyszczególnienie
Sadzenie Z rubr. 1 przypada na sadzenie

na nieu¿ytkach
poprzemys³owychogó³em w tym na gruntach prywatnych

0 1 2 3

Drzewa
szt.

1

Krzewy 2

B. Sadzenie drzew i krzewów w zadrzewieniach, szkó³ki zadrzewieniowe
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Dzia³ 1. Powierzchnia gruntów leœnych, hodowla lasu i pozyskanie drewna; zadrzewienia

A. Powierzchnia gruntów leœnych, hodowla lasu i pozyskanie drewna

Uwaga : Gminy miejsko-wiejskie wype³niaj¹ dwa sprawozdania - oddzielnie
dla miasta, oddzielnie dla pozosta³ej czêœci gminy.

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.).



Stan w dniu 31 XII

Powierzchnia produkcyjna szkó³ek

ha

3

w tym znajduj¹ca siê pod drzewami
i krzewami 4

Liczba szkó³ek szt. 5

Dane uzupe³niaj¹ce (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie Ogó³em W tym na gruntach prywatnych

0 1 2

Grubizna ogó³em 1

w tym grubizna liœciasta 2

C. Pozyskanie drewna z zadrzewieñ (w m
3

– bez znaku po przecinku)

Ogó³em
(rubr. 2 do 11)

Pojedyn-
cze

drzewa

Grupy
drzew Aleje Krzewy

�ród³a,
wodo-
spady,
wywie-
rzyska

Ska³ki Jary G³azy Jaskinie Inne

liczba obiektów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dzia³ 2. Ochrona przyrody i krajobrazu wprowadzona uchwa³¹ rady gminy (stan w dniu 31 XII)

A. Pomniki przyrody

B. Inne formy ochrony przyrody

Wyszczególnienie Stanowiska dokumentacyjne U¿ytki ekologiczne Zespo³y
przyrodniczo-krajobrazowe

0 1 2 3

Liczba obiektów 1

Powierzchnia w ha (z jednym
znakiem po przecinku)

2



Dzia³ 3. Tereny zieleni w miastach i wsiach (stan w dniu 31 XII)

Wyszczególnienie Jednostka
miary Ogó³em

0 1

Parki spacerowo-wypoczynkowe
obiekty 01

haa) 02

Zieleñce
obiekty 03

haa) 04

Zieleñ uliczna haa) 05

Tereny zieleni osiedlowej haa) 06

¯ywop³oty nieformowane i formowane m.b. 07

Cmentarze
obiekty 08

haa) 09

Nasadzenia w ci¹gu roku
drzew

szt.
10

krzewów 11

Ubytki w ci¹gu roku
drzew

szt.
12

krzewów 13

Pozosta³e
obiekty 14

haa) 15

Dane dodatkowe

Parki spacerowo-wypoczynkowe ogólnie
dostêpne innych jednostek

obiekty 16

haa) 17

Zieleñce innych jednostek
obiekty 18

haa) 19

............................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

................................................................
(miejscowoœæ, data)

.............................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

a) Z jednym znakiem po przecinku.

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

Uwagi (proszê opisaæ przyczyny ró¿nic w danych w stosunku do roku poprzedniego oraz podaæ numery aktów prawnych
wprowadzaj¹cych nowe lub likwiduj¹cych dotychczasowe obiekty chronione):



Objaœnienia do dzia³u 1

1. W pkt A nale¿y wykazaæ dane dot. wy³¹cznie lasów stanowi¹cych
w³asnoœæ gminy, ³¹cznie z lasami przejêtymi w ramach komunalizacji. Da-
ne te powinny obejmowaæ równie¿ lasy jednostek tworzonych (przejêtych
zgodnie z prawem) przez gminy.

2. W pkt A w w. 01- 04 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 po-
wierzchni co najmniej 0,10 ha pokryte roœlinnoœci¹ leœn¹ (zalesione) lub
przejœciowo jej pozbawione (niezalesione) oraz grunty zwi¹zane z gospo-
dark¹ 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 przestrzen-
nego lasu, tereny pod liniami energetycznymi przebiegaj¹cymi przez lasy,
miejsca sk³adowania drewna, szkó³ki leœne oraz parkingi leœne i urz¹dze-
nia turystyczne. Dane dotycz¹ce stanu posiadania powinny byæ wyka-
zywane w oparciu o aktualn¹, bie¿¹c¹ dokumentacjê, bêd¹c¹ w dys-
pozycji jednostki, np. plany urz¹dzenia lasu, protokó³y oceny udatno-
œci zalesieñ, decyzje o komunalizacji mienia itp.

3. W pkt A w. 02 nale¿y wykazaæ grunty leœne zalesione, tj. pokryte ak-
tualnie roœlinnoœci¹ leœn¹ - uprawami, m³odnikami i starszymi drzewosta-
nami oraz plantacjami topoli i drzew szybkorosn¹cych.

4. W pkt A w. 03 nale¿y wykazaæ grunty leœne pozbawione przejœcio-
wo roœlinnoœci leœnej (niezalesione), tj. grunty: przeznaczone do odnowie-
nia - 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. wylesienia powsta³e
na skutek dzia³alnoœci przemys³u itp.; przewidziane do objêcia ochron¹
prawn¹, np. mszary, torfowiska itp.

5. Wiersze 02 i 03 pkt A nale¿y wype³niæ w oparciu o zapisy w prowa-
dzonej ksiêdze ewidencji gruntów oraz aktualnych uproszczonych planach
urz¹dzenia lasu lub inwentaryzacjach stanu lasu, a w przypadku braku do-
kumentacji dane nale¿y ustaliæ szacunkowo na podstawie obserwacji tere-
nowych.

6. Pkt A w. 05 dotycz¹cy powierzchni lasów ochronnych nale¿y wy-
pe³niæ w oparciu o dane zawarte w uproszczonym planie urz¹dzenia la-
su/inwentaryzacji (koryguj¹c je o zaistnia³e od momentu obowi¹zywania
planu/inwentaryzacji zmiany w stanie posiadania) oraz miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach starosty uznaj¹cych
las za ochronny.

7. W pkt A w. 06 nale¿y wykazaæ powierzchniê lasów objêt¹ aktualny-
mi uproszczonymi planami urz¹dzenia lasu, w w. 07 - powierzchniê lasów
posiadaj¹c¹ aktualn¹ dokumentacjê urz¹dzeniow¹ w postaci
„inwentaryzacji stanu lasów” (sporz¹dza siê dla lasów rozdrobnionych
o powierzchni do 10 ha). Plany i inwentaryzacje winny byæ opracowane
zgodnie z przepisami ustawy o lasach (patrz art. 19 ust. 2 i 3).

8. Wype³niaj¹c w. 08-12 pkt A, nale¿y kierowaæ siê zasad¹, ¿e
powierzchnie, na których przeprowadzono prace odnowieniowe lub zale-
sieniowe, maj¹ byæ wykazywane w sprawozdawczoœci jako „odnowienia”
i „zalesienia” tylko jeden raz. Wszystkie póŸniejsze nasadzenia na tych po-
wierzchniach powinny byæ wykazywane jako „poprawki i uzupe³nienia” (w. 13).

9. W pkt A w. 08 nale¿y ujmowaæ odnowienia sztuczne; w w. 09 nale¿y
wykazaæ odnowienia sztuczne wykonywane na powierzchni otwartej, jak
i pod os³on¹ drzewostanu (³¹cznie z dolesianiem luk i przerzedzeñ oraz
wprowadzaniem II piêtra).

10. W pkt A w. 12 nale¿y podaæ powierzchniê upraw leœnych
za³o¿onych na gruntach pozostaj¹cych dotychczas poza upraw¹ leœn¹
(niezaliczonych do gruntów leœnych), tj. na gruntach rolnych
nieprzydatnych do produkcji rolnej, nieu¿ytkach oraz innych gruntach
nadaj¹cych siê do zalesienia okreœlonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub których zalesienie nie jest
sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania gminy.

11. W pkt A w. 13 nale¿y podawaæ powierzchniê zredukowan¹, obli-
czon¹ jako stosunek faktycznego zu¿ycia sadzonek na jednostkê po-
wierzchni do liczby sadzonek potrzebnej do ca³kowitego jej odnowienia
(zalesienia).

12. W pkt A w. 14 nale¿y wykazaæ rzeczywiste powierzchnie (okreœlo-
ne szacunkowo), na których dokonano czynnoœci zwi¹zanych z pielêgno-
waniem upraw i m³odników, wprowadzaniem podszytów, formowaniem
strza³, koron itp. Nie nale¿y wykazywaæ powierzchni wykonanych trze-
bie¿y, tj. ciêæ pielêgnacyjnych w drzewostanach po wyjœciu z okresu
m³odocianego (zazwyczaj w wieku powy¿ej 20 lat). Wykazuj¹c powierzch-
niê objêt¹ pielêgnacj¹, nie nale¿y uwzglêdniaæ wielokrotnoœci wykona-
nego zabiegu.

13. Punkty B i C sprawozdania dotycz¹ zadrzewieñ, tj. skupisk drzew
i krzewów poza lasami, pe³ni¹cych funkcje ochronne, produkcyjne lub
spo³eczno-kulturowe. W punktach tych powinny byæ wykazane prace wy-
konane w zadrzewieniach po³o¿onych w miastach, na wsiach i obszarach
wiejskich, nie nale¿y natomiast ujmowaæ prac wykonanych w obiek-
tach zaliczonych do terenów zieleni w miastach i wsiach.

14. Gminy nie ujmuj¹ w punktach B i C sprawozdania prac wykona-
nych przez nadleœnictwa Lasów Pañstwowych i parki narodowe, przedsiê-
biorstwa (gospodarstwa) rolne, zarz¹dy (zarz¹dców) dróg publicznych,

jednostki organizacyjne PKP, elektrociep³ownie, zespo³y elektrowni,
elektrownie, zak³ady energetyczne, kopalnie, huty i inne zak³ady prze-
mys³owe. Wy¿ej wymienione jednostki sporz¹dzaj¹ sprawozdania we
w³asnym zakresie (na formularzu L-02). Gminy ujmuj¹ wy³¹cznie prace
(szkó³ki) prowadzone przez podleg³e im jednostki, zak³ady bud¿etowe,
oraz osoby fizyczne.

15. W w. 1 i 2 pkt B sprawozdania nale¿y wykazaæ dane dotycz¹ce
sadzenia drzew i krzewów w zadrzewieniach, bez nasadzeñ materia³u
szkó³karskiego w szkó³kach i nasadzeñ w uprawach leœnych; w w. 3-5
nale¿y podaæ dane dotycz¹ce szkó³ek zadrzewieniowych, tj. produ-
kuj¹cych materia³ do nasadzeñ poza terenami zieleni miejskiej, lasami
i sadami.

16. Dane w pkt C nale¿y okreœliæ szacunkowo.

Objaœnienia do dzia³u 2

W dziale nale¿y zamieœciæ wy³¹cznie dane o tych formach
ochrony przyrody, które zgodnie z art. 44, ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880,
z póŸn. zm.) zosta³y wprowadzone uchwa³¹ rady gminy. Obejmuj¹
one, w myœl art. 6 ust. 1 pkt. 4, 6 - 9, takie formy, jak: pomniki przyrody
(art. 40.1), stanowiska dokumentacyjne (art. 41.1), u¿ytki ekologiczne
(art. 42), zespó³ przyrodniczo-krajobrazowy (art. 43).

W pkt A pomniki przyrody nale¿y podaæ w sztukach zewidencjono-
wanych obiektów (dot. np. alei, grup drzew), a nie wg liczby poszczegól-
nych elementów stanowi¹cych dany pomnik przyrody.

Dzia³ 2 pkt A i B dotyczy obiektów istniej¹cych oraz nowo
utworzonych (w roku sprawozdawczym) b¹dŸ objêtych ochron¹ w drodze
uchwa³y rady gminy

Objaœnienia do dzia³u 3

Tereny zieleni - tereny wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ i budynkami
funkcjonalnie z nimi zwiazanymi, pokryte roœlinnoœci¹, znajduj¹ce siê
w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pe³ni¹ce funkcje este-
tyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub os³onowe, a w szczególnoœci parki,
zieleñce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jorda-
nowskie i zabytkowe oraz cmentarze (wszystkie), a tak¿e zieleñ towa-
rzysz¹c¹ ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, sk³ado-
wiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemys³owym (zgodnie
z art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Dzia³ 3 wype³niaj¹ urzêdy gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiej-
skich na podstawie aktualnych w³asnych rejestrów, dokumentacji lub in-
formacji z jednostek gospodarki komunalnej. W dziale 3 nie nale¿y wy-
kazywaæ danych o lasach stanowi¹cych w³asnoœæ gmin (mienie sa-
morz¹du terytorialnego) i ogrodach dzia³kowych.

1. Definicje pojêæ
1.1. Parki spacerowo-wypoczynkowe s¹ to tereny zieleni z roœlin-

noœci¹ wysok¹ i nisk¹ o powierzchni co najmniej 2 ha, urz¹dzone i kon-
serwowane z przeznaczeniem na cele wypoczynkowe ludnoœci, wyposa-
¿one w drogi, aleje spacerowe, ³awki, place zabaw itp. Do powierzchni
parków nale¿y wliczyæ równie¿ wody znajduj¹ce siê na terenie tych
obiektów (np. stawy).

1.2. Zieleñce (bez kategorii „tereny zieleni osiedlowej”) s¹ to
tereny zieleni poni¿ej 2 ha, w których funkcji dominuje wypoczynek (np.
wystêpuj¹ alejki z ³awkami, place zabaw itp.). Do tej kategorii obiektów
nale¿y zaliczyæ równie¿ zieleñ przy budynkach u¿ytecznoœci publicznej
(o ile udostêpniona jest do u¿ytku powszechnego), pomnikach itp. oraz
bulwary i promenady. Zieleñce mog¹ tworzyæ kompozycje zieleni niskiej
(trawniki, kwietniki) oraz elementy nasadzeñ drzew i krzewów.

1.3. Zieleñ uliczna (tereny zieleni towarzysz¹cej komunikacji
miejskiej) to pasy zieleni (trawniki, krzewy, drzewa) wzd³u¿ dróg, arterii
itp. W tej pozycji nale¿y wykazaæ ca³oœæ powierzchni zieleni ulicznej na
terenie gminy (tj. bêd¹cej zarówno we w³adaniu gminy, jak i innych jedno-
stek).

1.4. Tereny zieleni osiedlowej towarzysz¹ zabudowie mieszkanio-
wej. Pe³ni¹ funkcjê wypoczynkow¹, izolacyjn¹ i estetyczn¹. W tej katego-
rii nale¿y uj¹æ tylko tereny zieleni osiedli administrowanych przez
gminê, nie zaœ przez spó³dzielnie mieszkaniowe oraz te, które nie zo-
sta³y wykazane w kategorii zieleñce.

2. W w. 07 nie nale¿y wykazywaæ ¿ywop³otów znajduj¹cych siê
w obrêbie parków i zieleñców.

3. W wierszach 08 i 09 dotycz¹cych cmentarzy nale¿y wykazaæ
wszystkie miejsca przeznaczone do pochówku zmar³ych (ludzi b¹dŸ
zwierz¹t) bez wzglêdu na stan prawny, w³aœciciela/zarz¹dcy terenu
czy wielkoœæ, na których powierzchni znajduj¹ siê elementy zieleni.

4. Do powierzchni parków i zieleñców nale¿y wliczyæ: tereny spor-
tów wodnych, otwartych k¹pielisk, boisk, placów gier itp., o ile s¹ do-
stêpne do u¿ytku powszechnego.

5. W wierszach 14 i 15 jako „Pozosta³e” nale¿y wymieniæ m.in. zieleñ
wzd³u¿ trakcji kolejowych, zieleñ towarzysz¹c¹ lotniskom, obiektom
przemys³owym i sk³adowiskom.

6. Dane dodatkowe (w. 16, 17, 18 i 19) dotycz¹ informacji o obiek-
tach innych jednostek, np. podlegaj¹cych Ministerstwu Kultury (o ile s¹
dostêpne do u¿ytku powszechego). Wype³niaj¹ je urzêdy gmin, uzys-
kuj¹c informacje drog¹ bezpoœredniego porozumienia siê z jed-
nostkmi administruj¹cymi tymi obiektami, które s¹ zobowi¹zane do
udzielenia tych informacji urzêdom gmin.

Objaœnienia do czêœci „Leœnictwo i Ochrona Œrodowiska”


