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za rok 2010
a)

Z wyłączeniem lasów stanowiących własność gmin (ujętych w sprawozdaniu SG-01).
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.).
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Odnowienia naturalne

Pielęgnowanie lasu

Łącznie z lasami stanowiącymi własność gmin (mienie komunalne).
W ramach zawartych porozumień.
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Z jednym znakiem po przecinku.
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Bez znaków po przecinku.
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Wyszczególnienie
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Łącznie z odnowieniem pod osłoną drzewostanu. b) UŜytków rolnych
i nieuŜytków przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub których zalesienie nie jest sprzeczne
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy. c) Łącznie pielęgnacja gleby w uprawach, czyszczenia
wczesne i późne. d) Z jednym znakiem po przecinku. e) 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-03
1. W dziale 1 w wierszach 01 i 07 do 10 naleŜy wykazać
powierzchnię gruntów leśnych rozumianą zgodnie
z art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.), tj. grunty
leśne o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha pokryte
roślinnością leśną (zalesione) lub przejściowo jej
pozbawione (niezalesione) oraz grunty związane
z gospodarką leśną, zajęte pod wykorzystywane na
potrzeby gospodarki leśnej: budynki i budowle,
występujące w lasach urządzenia melioracji wodnych,
drogi leśne (niezaliczane do dróg publicznych), linie
podziału przestrzennego lasu, tereny pod liniami
energetycznymi przebiegającymi przez lasy, miejsca
składowania drewna, szkółki leśne oraz parkingi leśne
i urządzenia turystyczne. Dane dotyczące stanu
posiadania powinny być wykazywane w oparciu
o aktualną, bieŜącą dokumentację będącą w
dyspozycji jednostki, np.: uproszczone plany
urządzenia lasu, protokoły oceny udatności zalesień,
akty sprzedaŜy (zakupu) gruntów leśnych.
2. W dziale 1 w wierszu 02 naleŜy wykazać wyłącznie
grunty leśne zalesione, tj. pokryte aktualnie roślinnością
leśną uprawami, młodnikami i starszymi drzewostanami
oraz plantacjami topoli i drzew szybko rosnących.
3. W dziale 1 w wierszu 03 naleŜy wykazać wyłącznie
grunty leśne pozbawione przejściowo roślinności leśnej
(niezalesione), tj. grunty: przeznaczone do odnowienia zręby, halizny i płazowiny; w produkcji ubocznej plantacje choinek, krzewów, poletka łowieckie
(z wyłączeniem plantacji i poletek na uŜytkach rolnych);
przeznaczone do wyłączenia z produkcji, np. wylesienia
powstałe
na
skutek
działalności
przemysłu
itp.; przewidziane do objęcia ochroną prawną,
np. występujące w lasach bagna, płaty nieuŜytkowanej
roślinności itp.
4. Wiersze 02 i 03 działu 1 naleŜy wypełnić w oparciu
o zapisy zawarte w uproszczonych planach urządzenia
lasu (inwentaryzacjach stanu lasów), a w przypadku
braku dokumentacji dane naleŜy ustalić szacunkowo na
podstawie obserwacji terenowych.
5. Wiersz 04 działu 1 dotyczący powierzchni lasów
ochronnych naleŜy wypełnić w oparciu o dane zawarte
w uproszczonym planie urządzenia lasu/inwentaryzacji
stanu lasów (korygując je o zaistniałe od momentu
obowiązywania planu/inwentaryzacji zmiany w stanie
posiadania) oraz miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub w decyzjach starosty uznających las
za ochronny.
6. W dziale 1 w wierszu 05 naleŜy wykazać wyłącznie
powierzchnię lasów objętą aktualnymi uproszczonymi
planami urządzenia lasu opracowanymi zgodnie
z przepisami ustawy o lasach. W wierszu 06 naleŜy
wykazywać
powierzchnie
posiadające
aktualną
dokumentację urządzeniową w postaci ,,inwentaryzacji
stanu lasów” (sporządza się dla lasów rozdrobnionych
o powierzchni do 10 ha – patrz art. 19 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 28 września 1991 r. o lasach).

7. W dziale 1 nie naleŜy ujmować lasów stanowiących
własność gmin (z wyłączeniem wierszy 11 do 13).
Dane w wierszach 11 i 12 powinny być zgodne z danymi
ujętymi w porozumieniach zawartych pomiędzy starostą
a jednostką, której powierza się sprawowanie nadzoru.
8. Wypełniając wiersze 01 do 05 działu 2 naleŜy
kierować się zasadą, Ŝe powierzchnie, na których
przeprowadzono prace odnowieniowe lub zalesieniowe,
mogą być wykonywane w sprawozdawczości jako
,,odnowienia” i ,,zalesienia” tylko jeden raz. Wszystkie
późniejsze nasadzenie na tych powierzchniach powinny
być wykazane jako ,,poprawki i uzupełnienia”.
9. W dziale 2 w wierszu 05 naleŜy wykazać powierzchnię
upraw leśnych załoŜonych w roku sprawozdawczym
(wiosną oraz jesienią) na gruntach niezaliczanych
dotychczas do lasów, tj. na uŜytkach rolnych
i nieuŜytkach. W wierszu naleŜy ujmować równieŜ te
zalesienia gruntów rolnych i innych wykonane w trybie
ustaw: z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu
rozwoju
obszarów
wiejskich
ze
środków
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu
Orientacji
i
Gwarancji
Rolnej
(Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm.) oraz z dnia
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich
z udziałem
środków
Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (Dz. U Nr 64, poz. 427, z późn. zm.), których
wykonanie zostało zgodnie z prawem potwierdzone
przez nadleśniczego, ale kierownik biura powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie
wydał jeszcze decyzji przyznającej producentowi
rolnemu płatności na zalesienie.
10. W dziale 2 w wierszu 06 naleŜy podawać powierzchnię
zredukowaną, obliczoną jako stosunek faktycznego
zuŜycia sadzonek na jednostkę powierzchni do liczby
sadzonek potrzebnej do całkowitego jej odnowienia
(zalesienia).
11. W dziale 2 w wierszu 06 naleŜy podawać powierzchnię
zredukowaną, obliczoną jako stosunek faktycznego
zuŜycia sadzonek na jednostkę powierzchni do liczby
sadzonek potrzebnej do całkowitego jej odnowienia
(zalesienia).
12. Wykazując powierzchnię objętą pielęgnacją, nie naleŜy
uwzględniać wielokrotności zabiegu wykonanego
w danym roku sprawozdawczym. W przypadku gdy na
danej
powierzchni
wykonano
dwa
zabiegi
(np. pielęgnację
gleby
i czyszczenia
wczesne),
powierzchnię taką naleŜy ujmować w sprawozdaniu
dwukrotnie.
13. W dziale 2 w wierszach 10 do 16 dane o pozyskaniu
drewna (grubizny) naleŜy określić w ścisłym kontakcie
z jednostką (nadleśnictwem, parkiem narodowym)
sprawującą nadzór nad gospodarką w lasach
niestanowiących własności Skarbu Państwa. Podstawę
wypełnienia
powinien
stanowić
dokument
stwierdzający legalność pozyskania drewna.

