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Przekazać łącznie
ze sprawozdaniem OS-7

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r.
poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej
na rok 2016 (Dz. U. poz. 1304, z późn. zm.).

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

Powierzchnia gmin objęta różnymi formami ochrony przyrody i krajobrazu – rezerwaty przyrody – (wypełnia regionalny
dyrektor ochrony środowiska)
Nazwa województwa i gminy

Symbol województwa/gminy

Powierzchnia rezerwatów przyrody
(bez otuliny) w ha (z dwoma
znakami po przecinku)

0

1

2

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

Nazwa województwa i gminy

Symbol województwa/gminy

Powierzchnia rezerwatów przyrody
(bez otuliny) w ha (z dwoma
znakami po przecinku)

0

1

2

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

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
sporządzającej sprawozdanie)

..............................................

(miejscowość, data)

...............................................

(pieczątka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy)*

*Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej.

Objaśnienia do załącznika nr 2a formularza OS-7
Powierzchnia gmin objęta różnymi formami ochrony przyrody i krajobrazu
1. Rubrykę 2 załącznika wypełnia regionalny dyrektor ochrony środowiska (łącznie z działem 2 sprawozdania OS-7).
2. Dotyczy obiektów istniejących oraz nowo utworzonych w roku sprawozdawczym form ochrony przyrody wprowadzonych
prawomocnymi zarządzeniami regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w oparciu o ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.) - rezerwaty przyrody (art. 13 ust. 3) - z tym, że dla aktualnego okresu sprawozdawczego wiążąca jest
data wejścia w życie wymienionego zarządzenia.
3. W rubryce 2 wykazać łączną powierzchnię rezerwatów, tj. rezerwatów znajdujących się w obrębie parków krajobrazowych, obszarów
chronionego krajobrazu oraz rezerwatów przyrody istniejących niezależnie.
Uwaga: Należy sprawdzić, czy całkowita powierzchnia wykazana w rubryce 2 załącznika 2a jest zgodna z powierzchnią rezerwatów z rubryki
2 wiersza 01 w Dziale 2 sprawozdania OS-7.

