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(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

Dział 1. Powierzchnia gruntów leśnych, hodowla lasu i pozyskanie drewna; zadrzewienia 

A. Powierzchnia gruntów leśnych, hodowla lasu i pozyskanie drewna 

Wyszczególnienie 
Lasy stanowiące własność gminy 

(mienie komunalne) 

0 1 

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

haa) 

01  

zalesiona (pokryta roślinnością leśną) 02  

niezalesiona (przejściowo pozbawiona roślinności leśnej) 03  

grunty związane z gospodarką leśną 04  

Z 
w. 01 

lasy uznane za ochronne 05  

powierzchnia objęta uproszczonymi planami urządzenia lasu 06  

powierzchnia objęta inwentaryzacjami stanu lasu 07  

Odnowienia sztuczne (w. 09+10) 08  

zrębówb) 09  

halizn i płazowin 10  

Odnowienia naturalne 11  

Zalesienia gruntów nieleśnychc) 12  

Poprawki i uzupełnienia 

had) 

13  

Pielęgnowanie lasu 14  

w tym upraw i młodników 15  

Powierzchnia objęta trzebieżami 16  

Pozyskanie drewna (grubizny) 
m3 d) 

17  

w tym drewno liściaste 18  

a) Z dwoma znakami po przecinku. b) Łącznie z odnowieniami pod osłoną drzewostanu. c) Użytków rolnych i nieużytków przeznaczonych do zalesienia 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub których zalesienie nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania gminy. d) Bez znaku po przecinku. 



B. Sadzenie drzew i krzewów w zadrzewieniach, szkółki zadrzewieniowe 

Wyszczególnienie 

Sadzenie Z rubr. 1 przypada na sadzenie 
na nieużytkach 

poprzemysłowych ogółem 
w tym na gruntach 

prywatnych 

0 1 2 3 

Drzewa 
szt. 

1    

Krzewy 2    

 

Dane uzupełniające 

Stan w dniu 31 XII 

Powierzchnia produkcyjna szkółek 
haa) 

3  

w tym znajdująca się pod 
drzewami i krzewami 

4  

Liczba szkółek szt. 5  

a)Bez znaku po przecinku 

C. Pozyskanie drewna z zadrzewień (w m3 – bez znaku po przecinku) 

Wyszczególnienie Ogółem W tym na gruntach prywatnych 

0 1 2 

Grubizna ogółem 1   

w tym grubizna liściasta 2   

 

Dział 2. Ochrona przyrody i krajobrazu (stan w dniu 31 XII) 

A. Pomniki przyrody 

Ogółem 
(rubr. 2 do 11) 

Pojedyncze 
drzewa 

Grupy 
drzew 

Aleje Krzewy 

Źródła, 
wodospa-

dy, wywie-
rzyska 

Skałki Jary 
Głazy 

narzutowe 
Jaskinie Inne 

liczba obiektów 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

B. Inne formy ochrony przyrody 

Wyszczególnienie Stanowiska dokumentacyjne Użytki ekologiczne 
Zespoły 

przyrodniczo-krajobrazowe 

0 1 2 3 

Liczba obiektów 1    

Powierzchnia w ha (z dwoma 
znakami po przecinku) 

2    



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

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
Ogółem 

0 1 

Parki spacerowo-wypoczynkowe 

obiekty 01  

haa) 02  

Zieleńce 

obiekty 03  

haa) 04  

Zieleń uliczna haa) 05  

Tereny zieleni osiedlowej haa) 06  

Żywopłoty nieformowane i formowane m.b. 07  

Cmentarze 

obiekty 08  

haa) 09  

Nasadzenia w ciągu roku 

drzew 

szt. 

10  

krzewów 11  

Ubytki w ciągu roku 

drzew 

szt. 

12  

krzewów 13  

Pozostałe 

obiekty 14  

haa) 15  

Dane dodatkowe 

Parki spacerowo-wypoczynkowe ogólnie dostępne 
innych jednostek 

obiekty 16  

haa) 17  

Zieleńce ogólnie dostępne innych jednostek 

obiekty 18  

haa) 19  

a) Z dwoma znakami po przecinku. 

Uwagi (proszę opisać przyczyny różnic w danych w stosunku do roku poprzedniego oraz podać numery aktów prawnych wprowadzających nowe lub 
likwidujących dotychczasowe obiekty chronione): 

 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) 
przeznaczony na przygotowanie danych dla 
potrzeb wypełnianego formularza 

1 
 Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) 

przeznaczony na wypełnienie formularza 2 
 

 

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

 
  ................................................   ................................................   ................................................  
 (imię, nazwisko i telefon osoby (miejscowość, data)   (pieczątka imienna i podpis osoby 

 sporządzającej sprawozdanie) działającej w imieniu sprawozdawcy) 



Objaśnienia do części „leśnictwo i ochrona środowiska” 
 

Objaśnienia do działu 1 
1. W pkt A należy wykazać dane dotyczące wyłącznie lasów 

stanowiących własność gminy, łącznie z lasami przejętymi w ramach 
komunalizacji. Dane te powinny obejmować również lasy jednostek 
tworzonych (przejętych zgodnie z prawem) przez gminy. 

2. W pkt A w w. 01- 04 należy wykazać powierzchnię gruntów leśnych 
rozumianą zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, 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, bieżącą dokumentację, będącą 
w dyspozycji jednostki, np. plany urządzenia lasu, protokóły oceny 
udatności zalesień, decyzje o komunalizacji mienia itp. 

3. W pkt A w. 02 należy wykazać grunty leśne zalesione, tj. pokryte 
aktualnie roślinnością leśną - uprawami, młodnikami i starszymi 
drzewostanami oraz plantacjami topoli i drzew szybkorosnących. 

4. W pkt A w. 03 należy wykazać 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 użytkach 
rolnych); przeznaczone do wyłączenia z produkcji, np. wylesienia powstałe 
na skutek działalności przemysłu itp.; przewidziane do objęcia ochroną 
prawną, np. mszary, torfowiska itp. 

5. Wiersze 02 i 03 pkt A należy wypełnić w oparciu o zapisy 
w prowadzonej księdze ewidencji gruntów oraz aktualnych uproszczonych 
planach urządzenia lasu lub inwentaryzacjach stanu lasu, a w przypadku 
braku dokumentacji dane należy ustalić szacunkowo na podstawie 
obserwacji terenowych. 

6. Pkt A w. 05 dotyczący powierzchni lasów ochronnych należy 
wypełnić w oparciu o dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia 
lasu/inwentaryzacji (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. 

7. W pkt A w. 06 należy wykazać powierzchnię lasów objętą aktualnymi 
uproszczonymi planami urządzenia lasu, w w. 07 - powierzchnię lasów 
posiadającą aktualną dokumentację urządzeniową w postaci 
„inwentaryzacji stanu lasów” (sporządza się dla lasów rozdrobnionych 
o powierzchni do 10 ha). Plany i inwentaryzacje winny być opracowane 
zgodnie z przepisami ustawy o lasach (patrz art. 19 ust. 2 i 3). 

8. Wypełniając w. 08-12 pkt A, należy kierować się zasadą, że 
powierzchnie, na których przeprowadzono prace odnowieniowe lub 
zalesieniowe, mają być wykazywane w sprawozdawczości jako 
„odnowienia” i „zalesienia” tylko jeden raz. Wszystkie późniejsze 
nasadzenia na tych powierzchniach powinny być wykazywane jako 
„poprawki i uzupełnienia” (w. 13). 

9. W pkt A w. 08 należy ujmować odnowienia sztuczne; w w. 09 należy 
wykazać odnowienia sztuczne wykonywane na powierzchni otwartej, jak 
i pod osłoną drzewostanu (łącznie z dolesianiem luk i przerzedzeń oraz 
wprowadzaniem II piętra). 

10. W pkt A w. 12 należy podać powierzchnię upraw leśnych 
założonych na gruntach pozostających dotychczas poza uprawą leśną 
(niezaliczonych do gruntów leśnych), tj. na gruntach rolnych 
nieprzydatnych do produkcji rolnej, nieużytkach oraz innych gruntach 
nadających się do zalesienia określonych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego lub których zalesienie nie jest sprzeczne 
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy. 

11. W pkt A w. 13 należy podać powierzchnię zredukowaną, obliczoną 
jako stosunek faktycznego zużycia sadzonek na jednostkę powierzchni do 
liczby sadzonek potrzebnej do całkowitego jej odnowienia (zalesienia). 

12. W pkt A w. 14 należy wykazać rzeczywiste powierzchnie (określone 
szacunkowo), na których dokonano czynności związanych 
z pielęgnowaniem upraw i młodników, wprowadzaniem podszytów, 
formowaniem strzał, koron itp. Nie należy wykazywać powierzchni 
wykonanych trzebieży, tj. cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach po 
wyjściu z okresu młodocianego (zazwyczaj w wieku powyżej 20 lat). 
Wykazując powierzchnię objętą pielęgnacją, nie należy uwzględniać 
wielokrotności wykonanego zabiegu. 

13. Punkty B i C sprawozdania dotyczą zadrzewień, tj. skupisk drzew 
i krzewów poza lasami, pełniących funkcje ochronne, produkcyjne lub 
społeczno-kulturowe. W punktach tych powinny być wykazane prace 
wykonane w zadrzewieniach położonych w miastach, na wsiach i obszarach 
wiejskich, nie należy natomiast ujmować prac wykonanych w obiektach 
zaliczonych do terenów zieleni w miastach i wsiach. 

14. Gminy nie ujmują w punktach B i C sprawozdania prac 
wykonanych przez nadleśnictwa Lasów Państwowych, parki narodowe, 
przedsiębiorstwa (gospodarstwa) rolne, zarządy (zarządców) dróg 
publicznych, jednostki organizacyjne PKP, elektrociepłownie, zespoły  
elektrowni, elektrownie, zakłady energetyczne, kopalnie, huty i inne 
zakłady przemysłowe. Wyżej wymienione jednostki sporządzają 
sprawozdania we własnym zakresie (na formularzu L-02).  
Gminy ujmują wyłącznie prace i szkółki prowadzone przez podległe im 
jednostki, samorządowe zakłady budżetowe oraz osoby fizyczne. 

15. W w. 1 i 2 pkt B sprawozdania należy wykazać dane dotyczące 
sadzenia drzew i krzewów w zadrzewieniach, bez nasadzeń materiału 
szkółkarskiego w szkółkach i nasadzeń w uprawach leśnych; w w. 3-5 
należy podać dane dotyczące szkółek zadrzewieniowych, tj. produkujących 
materiał do nasadzeń poza terenami zieleni miejskiej, lasami i sadami. 

16. Dane w pkt C należy określić szacunkowo. 

 

 

Objaśnienia do działu 2 
1. W dziale należy podać formy ochrony przyrody wynikające 

z art. 6 ust. 1 pkt 6 – 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), obejmujące pomniki 
przyrody (art. 40 ust. 1), stanowiska dokumentacyjne (art. 41), użytki 
ekologiczne (art. 42), zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (art. 43). 

2. W pkt A pomniki przyrody należy podać w sztukach 
zewidencjonowanych obiektów (dotyczące np. alei, grup drzew), a nie wg 
liczby poszczególnych elementów stanowiących dany pomnik przyrody. 

3. Punkty A i B dotyczą obiektów istniejących oraz nowo utworzonych 
w roku sprawozdawczym. 
Objaśnienia do działu 3 

Tereny zieleni - tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami 
funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się 
w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje 
estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, 
zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, 
jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze (wszystkie), a także zieleń 
towarzyszącą ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, 
składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym 
(zgodnie z art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody). 

Dział 3 wypełniają urzędy gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich 
na podstawie aktualnych własnych rejestrów, dokumentacji lub informacji 
z jednostek gospodarki komunalnej. W dziale 3 nie należy wykazywać 
danych o lasach stanowiących własność gmin (mienie samorządu 
terytorialnego) i ogrodach działkowych. 

1. Definicje pojęć 
1.1. Parki spacerowo-wypoczynkowe są to tereny zieleni z roślinnością 

wysoką i niską o powierzchni co najmniej 2 ha, urządzone i konserwowane 
z przeznaczeniem na cele wypoczynkowe ludności, wyposażone w drogi, 
aleje spacerowe, ławki, place zabaw itp. Do powierzchni parków należy 
wliczyć również wody znajdujące się na terenie tych obiektów (np. stawy). 

1.2. Zieleńce (bez kategorii „tereny zieleni osiedlowej”) są to tereny 
zieleni poniżej 2 ha, w których funkcji dominuje wypoczynek (np. 
występują alejki z ławkami, place zabaw itp.). Do tej kategorii obiektów 
należy zaliczyć również zieleń przy budynkach użyteczności publicznej 
(o ile udostępniona jest do użytku powszechnego), pomnikach itp. oraz 
bulwary i promenady. Zieleńce mogą tworzyć kompozycje zieleni niskiej 
(trawniki, kwietniki) oraz elementy nasadzeń drzew i krzewów. 

1.3. Zieleń uliczna (tereny zieleni towarzyszącej komunikacji 
miejskiej) to pasy zieleni (trawniki, krzewy, drzewa) wzdłuż dróg, arterii 
itp. W tej pozycji należy wykazać całość powierzchni zieleni ulicznej na 
terenie gminy (tj. będącej zarówno we władaniu gminy, jak i innych 
jednostek). 

1.4. Tereny zieleni osiedlowej towarzyszą zabudowie mieszkaniowej. 
Pełnią funkcję wypoczynkową, izolacyjną i estetyczną. W tej kategorii 
należy ująć tylko tereny zieleni osiedli administrowanych przez gminę, 
nie zaś przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz te, które nie zostały 
wykazane w kategorii zieleńce. 

1.5. Ubytki są to wszystkie drzewa i krzewy, o które zubożały tereny 
zieleni. 

2. W w. 07 nie należy wykazywać żywopłotów znajdujących się 
w obrębie parków, zieleńców i na terenie zieleni towarzyszącej 
komunikacji miejskiej. 

3. W wierszach 08 i 09 dotyczących cmentarzy należy wykazać 
wszystkie miejsca przeznaczone do pochówku zmarłych (ludzi bądź 
zwierząt) bez względu na stan prawny, właściciela/zarządcy terenu czy 
wielkość, na których powierzchni znajdują się elementy zieleni. 

4. Do powierzchni parków i zieleńców należy wliczyć: tereny sportów 
wodnych, otwartych kąpielisk, boisk, placów gier itp., o ile są dostępne do 
użytku powszechnego. 

5. W wierszach 10 do 13 należy wykazać prace wykonane w obiektach 
zaliczonych do terenów zieleni w miastach i wsiach. 

Gminy wykazują liczbę drzew i krzewów usuniętych na skutek realizacji 
inwestycji budowlanych, remontów i modernizacji dróg, działań służących 
utrzymaniu i konserwacji zieleni (egzemplarze obumarłe, nie rokujące 
szans na przeżycie itd.), działań  prowadzonych w ramach ochrony ludności 
i mienia oraz liczbę drzew i krzewów utraconych na skutek nawałnic, 
pożarów, itp. 

Należy wykazać liczbę wszystkich ubytków, które doprowadziły do 
zubożenia w ciągu roku terenów zieleni należących do gminy, bez 
względu na to, czy usunięcie drzew i krzewów wymagało zezwolenia. 

Należy wykazać liczbę wszystkich ubytków, które doprowadziły do 
zubożenia w ciągu roku terenów zieleni innych niż te należące do gminy, 
gdzie usunięcie drzew i krzewów wymagało zezwolenia.  

Nie należy wykazywać ubytków z terenów zieleni innych niż te należące 
do gminy, na które nie jest wymagane zezwolenie. 

Dane w wierszach 11 i 13 mogą być określane szacunkowo. 
6. W wierszach 14 i 15 jako „Pozostałe” należy wymienić m.in. zieleń 

wzdłuż trakcji kolejowych, zieleń towarzyszącą lotniskom, obiektom 
przemysłowym i składowiskom. 

7. Dane dodatkowe (w. 16, 17, 18 i 19) dotyczą informacji o obiektach 
innych jednostek, np. podlegających Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (o ile są dostępne do użytku powszechnego). Wypełniają je 
urzędy gmin, uzyskując informacje drogą bezpośredniego porozumienia się 
z jednostkami administrującymi tymi obiektami, które są zobowiązane do 
udzielenia tych informacji urzędom gmin. 

 
 


