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Urząd Statystyczny
Sprawozdanie o lasach
15-959 Białystok
publicznych (bez lasów gminnych ul. Krakowska 13
i wchodzących w skład Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa) Termin przekazania:

– do 6 lutego 2018 r.

za rok 2017
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 2016 r.
poz. 1068, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na
rok 2017 (Dz. U. poz. 1426, z późn. zm.).

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

Dane dotyczą lasów:
(proszę zaznaczyć w ramce własność, której dotyczy sprawozdanie)
a) Skarbu Państwa

b) pozostałych, zaliczanych do publicznych 
Uwaga:
Jednostka sprawozdawcza zarządzająca/użytkująca lasy Skarbu Państwa i jednocześnie będąca właścicielem/użytkownikiem
innych lasów zaliczanych do publicznych, składa dwa odrębne sprawozdania, zaznaczając w pytaniu 1 na początku formularza,
której własności dotyczy sprawozdanie.
Dział 1. Powierzchnia gruntów leśnych oraz przeznaczonych do zalesienia a) (stan w dniu 31 XII)
Ogółem
(rubryki
2 do 6)

Wyszczególnienie
0

z tego
grunty

Powierzchnia gruntów leśnych ogółem
(wiersze 2+3+4)

1

……….
……….
………
………
w hektarach (z dwoma znakami po przecinku)
2
3
4
5

2

niezalesione

3

związane z gospodarką leśną

4

6

5

Dane uzupełniające 1

w hektarach (bez znaku po przecinku)

osiadanie terenu
Z wiersza 1
zawodnienie
powierzchnia
w tym grunty wyłączone
występowania
szkód górniczych z produkcji leśnej
osuszenie terenu

6
7
8
9

Dane uzupełniające 2

w hektarach (z dwoma znakami po przecinku)
0

7

8

9

10

11

pozostałe
przyczyny

Ubytek
powierzchni
gruntów
leśnych

Przyrost powierzchni gruntów leśnych
Wyszczególnienie

Zmiany powierzchni gruntów leśnych
a)

……….

1

zalesione

Powierzchnia gruntów nieleśnych
przeznaczonych do zalesienia

Według województw

ogółem (rubr.
8 do 10)

przeklasyfikowanie gruntów nieleśnych
zalesionych w wyniku
zalesionych
sukcesji naturalnej
sztucznie

10

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dział 2. Hodowla lasu
Ogółem
(rubryki
2 do 6)
1

Wyszczególnienie
0
Powierzchnia produkcyjna szkółek leśnych – stan
w dniu 31 XII
Odnowienia sztuczne razem
(wiersze 03+04+05+06+07)
zrębów na powierzchniach otwartych

ar

had)

………
4

………
5

……….
6

3
4
5

dolesienia luk i przerzedzeń

6

wprowadzanie II piętra

had)

Odnowienia naturalne

7
8

nieleśnycha)

Zalesienia powstałe w wyniku sukcesji naturalnej

had)

9
10

Poprawki i uzupełnienia

11

Pielęgnowanie lasu

12

w tym

……….
3

2

halizn i płazowin

pielęgnowanie

……….
2

1

pod osłoną drzewostanów (w rębniach złożonych)

Zalesienia gruntów

Według województw

uprawb)

13

czyszczenia późne
wprowadzanie podszytów

hac)

14
15

Powierzchnia objęta trzebieżami

16

Melioracje ogółem

17

w tym nawożenie mineralne lasu

18

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 przestrzennego gminy. b) Pielęgnowanie gleby i niszczenie chwastów oraz czyszczenia
wczesne. c) Bez znaku po przecinku. d) Z dwoma znakami po przecinku.
a)

Dział 3. Pozyskanie drewna
Wyszczególnienie

0
Drewno ogółem (wiersze 02+15+16)
grubizna (wiersze 03+09)

02
03

wielkowymiarowe ogólnego przeznaczenia

04

wielkowymiarowe specjalne

05

średniowymiarowe dłużycowe

06

średniowymiarowe do przerobu
przemysłowego

07

opałowe

08

grubizna liściasta (wiersze 10 do 14)

z tego drewno

z tego

z tego

z tego drewno

grubizna iglasta (wiersze 04 do 08)

01

09

wielkowymiarowe ogólnego przeznaczenia

10

wielkowymiarowe specjalne

11

średniowymiarowe dłużycowe

12

średniowymiarowe do przerobu
przemysłowego

13

opałowe

14

Drewno
małowymiarowe
iglaste i liściaste

do przerobu przemysłowego

15

drobnica opałowa

16

Ogółem
(rubryki
2 do 6)

……….

1

2

Według województw
……….
……….
……….
w m3 (bez znaku po przecinku)
3
4
5

……….
6

Uwagi (opisać przede wszystkim przyczyny znaczących różnic w danych w stosunku do roku poprzedniego):

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 formularza L-01
Badaniem L-01 objęte są wszystkie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej dla swoich jednostek lokalnych zarządzające lasami
państwowymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa, będące ich użytkownikami wieczystymi albo czasowymi (z wyłączeniem Agencji Nieruchomości
Rolnych) lub będące właścicielem/użytkownikiem wieczystym albo czasowym lasów państwowych (poza Skarbem Państwa) lub będące
właścicielem/użytkownikiem wieczystym albo czasowym lasów samorządowych (z wyłączeniem gmin).
Starostwa składają sprawozdanie w zakresie lasów Skarbu Państwa o nieuregulowanym stanie posiadania oraz w zakresie lasów powiatowych i wojewódzkich
będących w wyłącznym zarządzie starostwa. W przypadku braku dokumentacji urządzeniowej starostwo opiera się na ewidencji gruntów, wykazując jako lasy
Skarbu Państwa grupy rejestrowe: 1.7, 2.1 i 2.4 oraz jako lasy pozostałe publiczne grupy rejestrowe 11, 12, 13 i 14.
Przez „lasy publiczne” należy rozumieć lasy stanowiące własność jednostek sektora publicznego, a więc Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz
własność samorządową. Do lasów publicznych należy zaliczyć lasy ujęte w ewidencji gruntów w grupach rejestrowych 1, 2, 3 i 11-14 według rozporządzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034, z poźn zm.).
1. W dziale 1 wierszu 1 należy wykazać powierzchnię gruntów leśnych rozumianą zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2100, 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. Dane dotyczące stanu posiadania powinny być wykazywane w oparciu o dokumentację będącą
w dyspozycji jednostki, np.: plany urządzenia lasu, protokóły udatności zalesień, akty sprzedaży (zakupu) gruntów leśnych, ewidencję gruntów i budynków.
2. W dziale 1 wierszu 2 należy wykazać grunty leśne zalesione, tj. pokryte aktualnie roślinnością leśną – uprawami, młodnikami i starszymi drzewostanami wraz
z plantacjami topoli i drzew szybko rosnących.
3. W dziale 1 wierszu 3 należy wykazać grunty leśne niezalesione (przejściowo pozbawione roślinności leśnej), tj.: przeznaczone do odnowienia – zręby, halizny
i płazowiny; w produkcji ubocznej – plantacje choinek, krzewów i poletka łowieckie (z wyłączeniem plantacji i poletek na użytkach rolnych); przeznaczone do
wyłączenia z produkcji, np. wylesienia powstałe na skutek działalności przemysłu; przewidziane do objęcia ochroną prawną, np. występujące w lasach bagna,
torfowiska, płaty nieużytkowanej roślinności itp.
4. Wiersze 2 i 3 działu 1 należy wypełnić w oparciu o prowadzone księgi ewidencji gruntów oraz posiadane plany urządzenia lasu (uproszczone inwentaryzacje);
w przypadku braku aktualnej dokumentacji źródłowej dane należy ustalić szacunkowo w oparciu o rozeznanie terenowe.
5. W dziale 1 wierszu 4 należy wykazać 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 (w przypadku gdy nie zostały wyłączone z produkcji), szkółki leśne, miejsca składowania drewna (z wyłączeniem
składnic na użytkach rolnych), parkingi leśne i urządzenia turystyczne.
6. Dział 1 wiersz 5 dotyczy gruntów nieleśnych (pozostających dotychczas poza uprawą leśną) przewidzianych do zalesienia i ujętych w planie urządzenia lasu
(księdze ewidencji gruntów) oraz określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.
7. W dziale 1 wierszach 6 do 9 należy podać szacunkowe dane (oparte na rozeznaniu terenowym) według stanu w końcu roku sprawozdawczego, dotyczące
ujemnego oddziaływania górnictwa na obszary leśne, wyrażające się zmianą warunków morfologicznych (osiadanie terenu) i hydrologicznych (zawodnienie lub
osuszenie terenu).

8. Dział 1 wiersz 10 wypełniają wyłącznie jednostki, w których nastąpiły jakiekolwiek zmiany powierzchni gruntów leśnych w roku sprawozdawczym.
W wierszu 10 rubryki 8–11 należy wykazać różnicę powierzchni określając jednocześnie przyczynę zaistniałych zmian.
Wiersz 10 rubryka 8 dotyczy gruntów nieleśnych (użytków rolnych, na których zaprzestano rolniczego wykorzystania i nieużytków) zalesionych w sposób
naturalny, tj. na skutek efektu sukcesji naturalnej i formalnie przeklasyfikowanych na lasy w ramach zmiany klasyfikacji gruntów.
Wiersz 10 rubryka 9 dotyczy gruntów nieleśnych (użytków rolnych, na których zaprzestano rolniczego wykorzystania i nieużytków) zalesionych sztucznie
w wyniku działań antropogenicznych i formalnie przeklasyfikowanych na lasy w ramach zmiany klasyfikacji gruntów.
W wierszu 10 rubryka 10 należy ujmować powierzchnie gruntów leśnych przejęte przez jednostkę sprawozdawczą w wyniku innych działań niż
wyszczególnione w rubrykach 8 i 9, np. na podstawie decyzji administracyjnych, nabycia itp. W polu „Uwagi” prosimy o wymienienie tych przyczyn.
W wierszu 10 rubryka 11 należy wykazać ubytek powierzchni gruntów leśnych w wyniku np. przekazania gruntów leśnych innym jednostkom, sprzedaży,
decyzji administracyjnych itp. W polu „Uwagi” prosimy o wymienienie tych przyczyn.
9. Dział 2 wypełniają wszystkie jednostki sprawozdawcze wykazując prace wykonane w zarządzanych przez nie lasach.
W wierszu 01 działu 2 należy ujmować powierzchnię produkcyjną szkółek w uprawie polowej oraz szkółek specjalistycznych (namioty, szklarnie, inspekty itp.).
W wierszu 02 działu 2 należy ujmować również powierzchnie dolesień luk i przerzedzeń w drzewostanach oraz wprowadzanie II piętra. Przez dolesienie
należy rozumieć czynności związane z dodatkowym wprowadzeniem sadzonek w drzewostanach II (21–40 lat) i starszych klasach wieku; przez wprowadzanie II
piętra - nasadzenia z reguły w jednogatunkowych i jednopiętrowych drzewostanach w celu stworzenia dolnej warstwy drzewostanu.
W wierszach 6 i 11 działu 2 należy podać powierzchnię zredukowaną zabiegu hodowlanego, a więc obliczyć lub oszacować powierzchnię, jaką zajęłyby
sadzonki, gdyby zostały posadzone w jednym miejscu.
W wierszu 9 działu 2 należy wykazać powierzchnię upraw leśnych założonych w roku sprawozdawczym (wiosną oraz jesienią) na gruntach niezaliczanych
dotychczas do lasów, tj. na użytkach rolnych i nieużytkach.
W wierszu 10 działu 2 należy wykazać powierzchnie odłogowanych użytków rolnych oraz nieużytków, na których w wyniku naturalnych zmian (sukcesji
naturalnej) powstały uprawy leśne (drzewostany).
W wierszu 12 działu 2 należy wykazać rzeczywiste powierzchnie, na których wykonano czynności związane z pielęgnowaniem upraw i młodników,
wprowadzaniem podszytów, formowaniem strzał i koron drzew itp. W wierszu tym nie należy ujmować 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 zabiegu wykonanego w danym roku sprawozdawczym. W przypadku gdy na
danej powierzchni wykonano dwa różne zabiegi (np. pielęgnację gleby i czyszczenia wczesne), powierzchnię taką należy wykazywać dwukrotnie.
Wiersz 16 działu 2 dotyczy powierzchni ogółem wykonanych trzebieży wczesnych i późnych (selekcyjnych oraz sanitarnych).
10. Dział 3 wypełniają wszystkie jednostki sprawozdawcze wykazując pozyskane drewno z zarządzanych przez nie lasów.
W wierszach 04 i 10 należy wykazywać drewno ujmowane według klasyfikacji przeznaczeniowej jako drewno tartaczne iglaste/liściaste wszystkich klas
jakości.
W wierszach 05 i 11 należy wykazywać drewno ujmowane według klasyfikacji przeznaczeniowej jako sortymenty cenne iglaste/liściaste, tj. okleina, sklejka,
zapałczanka, drewno rezonansowe, na prowadniki szybowe, słupy teleenergetyczne i inne sortymenty specjalne.
W wierszach 06 i 12 należy wykazywać drewno ujmowane według klasyfikacji przeznaczeniowej jako drewno dłużycowe okrągłe iglaste/liściaste na słupy:
kopalniaki, stemple budowlane, słupy chmielowe i teleenergetyczne.
W wierszach 07 i 13 należy wykazywać drewno ujmowane według klasyfikacji przeznaczeniowej jako drewno użytkowe stosowe iglaste/liściaste
(papierówka, szczapy i wałki użytkowe do wyrobu płyt wiórowych, suchej destylacji i garbnikowe) oraz drewno użytkowe okrągłe (żerdzie ogólnego
przeznaczenia i do produkcji płyt, słupki i paliki do zasłon śnieżnych).
W wierszach 08 i 14 należy wykazywać drewno ujmowane według klasyfikacji przeznaczeniowej jako drewno iglaste/liściaste opałowe (szczapy i wałki,
odpady, trzebionka opałowa).
W wierszu 15 należy wykazywać drewno ujmowane według klasyfikacji przeznaczeniowej jako drobnica użytkowa iglasta i liściasta (do wyrobu płyt,
faszyna, tyczki, chrust miotlarski itp.).
W wierszu 16 należy wykazywać łącznie drewno ujmowane według klasyfikacji przeznaczeniowej jako drobnica opałowa iglasta i liściasta (gałęzie, chrust
itp.).
11. Jeżeli jednostka sprawozdawcza posiada lasy (zarządza lasami) położone na terenie kilku województw, powierzchnię lasu i wykonane prace (zabiegi) powinna
wykazać w granicach administracyjnych poszczególnych województw (rubryki 2 do 6 działów 1–3 sprawozdania).

