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ze sprawozdaniem OS-7

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.).

Powierzchnia gmin objęta róŜnymi formami ochrony przyrody i krajobrazu – parki krajobrazowe i obszary chronionego
krajobrazu – (wypełnia Marszałek Województwa)
Powierzchnia w ha
(z jednym znakiem po przecinku)

Nazwa województwa i gminy

0
01 Ogółem
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Symbol
województwa/
gminy

1

parki krajobrazowe
(bez otuliny)
razem

w tym rezerwaty
i pozostałe formy
ochrony przyrody

2

3

obszary chronionego
krajobrazu
w tym rezerwaty
i pozostałe
razem
formy ochrony
przyrody
4
5

Nazwa województwa i gminy

Symbol
województwa/
gminy

0

1

Powierzchnia w ha
(z jednym znakiem po przecinku)
parki krajobrazowe
obszary chronionego
(bez otuliny)
krajobrazu
w tym rezerwaty
w tym rezerwaty
i pozostałe
razem
i pozostałe formy
razem
formy ochrony
ochrony przyrody
przyrody
2
3
4
5

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI)
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Objaśnienia do załącznika nr 2b formularza OS-7
Powierzchnia gmin objęta róŜnymi formami ochrony przyrody
i krajobrazu
1. Rubryki 2, 3, 4, 5 załącznika wypełnia sejmik
województwa (łącznie z działami 3 i 4 sprawozdania OS-7).

przyrodniczo-krajobrazowe tylko w tych przypadkach, jeŜeli
wymienione formy ochrony przyrody zostały utworzone na
terenach parków krajobrazowych i/lub obszarów chronionego
krajobrazu, zgodnie z aktem stanowiącym przedmiotowe formy
ochrony przyrody.

2. Dotyczy obiektów istniejących oraz nowo utworzonych
w roku sprawozdawczym form ochrony przyrody wprowadzonych
w drodze uchwały sejmiku województwa; w oparciu o ustawę
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.):

4. Rubrykę 1 wypełnia Urząd Statystyczny w Białymstoku,
na podstawie aktualnych „Identyfikatorów i nazw jednostek
podziału terytorialnego kraju”, wpisując symbol 5-cyfrowy

– parki krajobrazowe (art. 16 ust. 3),

1. NaleŜy sprawdzić zgodność całkowitych powierzchni
zajmowanych przez poszczególne formy ochrony przyrody
i krajobrazu w sprawozdaniu OS-7 i załączniku nr 2b w poz.
„Ogółem”.

– obszary chronionego krajobrazu (art. 23 ust. 2), z tym Ŝe dla
aktualnego okresu sprawozdawczego wiąŜąca jest data wejścia
w Ŝycie wymienionego rozporządzenia.
3. W rubrykach 3 i 5 naleŜy podać, poza rezerwatami
przyrody znajdującymi się na terenach parków krajobrazowych
(rubryka 3) i obszarów chronionego krajobrazu (rubryka 5),
równieŜ pozostałe formy ochrony przyrody obejmujące:
stanowiska dokumentacyjne, uŜytki ekologiczne i zespoły

Uwaga

2. Niniejszy załącznik naleŜy wysłać wraz z formularzem
OS-7 do Urzędu Statystycznego w Białymstoku.

