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Numer identyfikacyjny – REGON 

Przekazać/wysłać w terminie do 

dnia 31 stycznia 2011 r. 

 

Obowiązek 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 późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 
2010 (Dz. U. z 2010 r. Nr 3, poz. 14, z późn. zm.). 

Dział 1. Powierzchnia gruntów leśnych i obrót gruntami leśnymi 

Wyszczególnienie 

Ogółem 

(rubryki 

2 do 8) 

Według województw 

………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. 

w hektarach (bez znaku po przecinku) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Powierzchnia gruntów leśnych ogółem – stan 

w dniu 31 XII (w. 02+03+05+06+08) 
01         

Z
 t

eg
o
 

przekazane w zarząd 02         

wydzierŜawione 03         

w tym osobom fizycznym 04         

oddane w administrowanie 05         

pozostające w uŜytkowaniu wieczystym 06         

w tym osób fizycznych 07         

do rozdysponowania 08         

Grunty leśne 

trwale 

rozdyspono-

wane w roku 

sprawozdaw-

czym 

sprzedane 09         

w tym osobom fizycznym 10         

przekazane Lasom 

Państwowym 
11         

przekazane parkom 

narodowym 
12         

przekształcenie prawa 

uŜytkowania wieczystego 

przysługującego osobom 

fizycznym w prawo 

własności 

13         

przekazane nieodpłatnie 

kościelnym osobom 

prawnym, gminom, byłym 

właścicielom 

14         

Dane uzupełniające 

Z wiersza 01 

powierzchnia 

zalesiona 15         

objęta uproszczonymi 

planami urządzenia lasu 
16         

objęta inwentaryzacjami 

stanu lasu 
17         

 



Dział 2. Hodowla lasu i pozyskanie drewna 

Wyszczególnienie 

Ogółem 

(rubryki 

2 do 6) 

Według województw 

………. ………. ………. ………. ………. 

0 1 2 3 4 5 6 

Odnowienia sztuczne i naturalne 
haa) 

01       

Zalesienia gruntów nieleśnych 02       

Pozyskanie drewna (grubizny) 

(w. 04+05) 

m3b) 

03       

Grubizna iglasta 04       

Grubizna liściasta 05       

a) Z jednym znakiem po przecinku. b) Bez znaku po przecinku. 

Uwagi (opisać przede wszystkim przyczyny znaczących róŜnic w danych w stosunku do roku poprzedniego): 

 

                                      

(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI) 
 

(imię, nazwisko i telefon osoby 

sporządzającej sprawozdanie) 

 (miejscowość, data)  (pieczątka imienna i podpis osoby 

działającej w imieniu sprawozdawcy) 
 

Objaśnienia do formularza L-01/a 
1. Formularz wypełniają wyłącznie oddziały terenowe Agencji Nieruchomości Rolnych. Sprawozdanie dotyczy lasów 

niewydzielonych geodezyjnie z nieruchomości byłego Państwowego Funduszu Ziemi, z nieruchomości pozostałych po 

zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej oraz przejętych do Zasobu Własności Skarbu Państwa 

z innych źródeł. 

2. Dział l naleŜy wypełnić w oparciu o posiadaną dokumentację źródłową: protokóły zdawczo-odbiorcze, zawarte umowy, akty 

sprzedaŜy, wydane decyzje Prezesa Agencji oraz uproszczone plany urządzenia lasu i inwentaryzacje stanu lasów. 

3. Dane powinny dotyczyć wyłącznie gruntów leśnych. W wierszach 01 do 14 dział l nie naleŜy wykazywać powierzchni innych 

nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa Agencji rozdysponowanych (zagospodarowanych) 

równolegle z lasami w drodze określonej w wierszach 02, 03, 05, 06, 09, 11 - 14. 

4. W wierszu 0l dział l naleŜy ujmować grunty leśne wchodzące w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa zarówno oczekujące 

na rozdysponowanie (zagospodarowanie – w. 08), jak równieŜ rozdysponowane w drodze określonej w wierszach 02, 03, 05 i 06. 

Dane dotyczą stanu w dniu 31 XII roku sprawozdawczego. 

5. Dane w wierszach 09 do 14 dział l dotyczą wyłącznie gruntów leśnych trwale rozdysponowanych w ciągu roku 
sprawozdawczego.  

6. W przypadku braku dokumentacji urządzeniowej (uproszczonych planów lub inwentaryzacji stanu lasu) dane w wierszu 15 
dział 1 naleŜy określić szacunkowo na podstawie obserwacji terenowych. Do powierzchni zalesionej naleŜy zaliczyć grunty 

pokryte roślinnością leśną, tj. uprawami, młodnikami i starszymi drzewostanami. 

7. W dziale l wiersze 16 i 17 dotyczą lasów, dla których opracowano leśną dokumentację urządzeniową (podstawowy 

dokument gospodarki leśnej), zgodnie z wymogami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, 

z późn. zm.). Zgodnie z regulacją prawną (art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach), dokumentację w postaci 

,,uproszczonego planu urządzenia lasu” powinny posiadać zwarte kompleksy leśne o powierzchni powyŜej 10 ha, natomiast dla 

lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha powinien być sporządzony dokument w postaci ,,inwentaryzacji stanu lasów”. 

8. W dziale 2 w wierszu 01 naleŜy wykazywać powierzchnię upraw leśnych zakładanych na gruntach leśnych w miejsce 

usuwanego lub usuniętego drzewostanu (odnowienia sztuczne) oraz powierzchnię upraw leśnych powstałych na gruntach 
leśnych z samosiewów i odrośli, uznanych za pełnowartościowe i pokrywające co najmniej 50 % terenu (odnowienia naturalne). 

9. W dziale 2 w wierszu 02 naleŜy wykazywać powierzchnię upraw leśnych zakładanych na gruntach pozostających 
poprzednio poza uprawą leśną, tj. na gruntach rolnych nieprzydatnych do produkcji rolnej, nieuŜytkach oraz innych gruntach 

nadających się do zalesienia i określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub których zalesienie nie jest 

sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

10. Dane o pozyskaniu drewna (dział 2 wiersze 03 do 05) naleŜy wykazywać na podstawie wykazów odbiorczych drewna 

pozyskiwanego w lasach wchodzących w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa. 

11. Powierzchnię gruntów leśnych (obrót) oraz prace gospodarcze naleŜy wykazywać w granicach administracyjnych 

poszczególnych województw (rubr. 2 do 8) stanowiących teren działania jednostki sprawozdawczej. 


