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Powierzchnia gmin leŜąca w granicach parku narodowego (bez otuliny – wypełnia dyrekcja parku)
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Objaśnienia do załącznika nr 1 formularza OS-7
Powierzchnia gmin w granicach parku narodowego.
1. Załącznik do działu 1 sprawozdania OS-7 wypełniany jest przez dyrektorów parków narodowych (łącznie z działem
1 sprawozdania OS-7).
2. W załączniku naleŜy wypełnić tylko rubryki 0 i 2.W rubryce 2 naleŜy wykazać powierzchnię parku narodowego w danej
gminie według operatu geodezyjnego oraz księgi ewidencji gruntów. W rubryce tej nie naleŜy wykazywać otuliny oraz terenów
nadzorowanych, tj. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, pozostających poza granicami parku narodowego.
Prosimy sprawdzić, czy całkowita powierzchnia wykazana w rubryce 2 w wierszu 01 załącznika nr 1 jest zgodna
z powierzchnią parku z rubryki 1 wiersza 01 sprawozdania OS-7.
3. Rubrykę 1 wypełnia Urząd Statystyczny w Białymstoku, na podstawie aktualnych „Identyfikatorów i nazw jednostek
podziału terytorialnego kraju”, wpisując symbol 5-cyfrowy.
4. Niniejszy załącznik naleŜy wysłać wraz z formularzem OS-7 do Urzędu Statystycznego w Białymstoku.

