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

Dział 1. Park narodowy (wypełnia dyrekcja parku narodowego) .....................................................................................................................
(wpisać nazwę)

Według województw

Ogółem

Wyszczególnienie

w hektarach (z dwoma znakami po przecinku)
0

1

Ogółem (wiersze 05+08 do 11)
z wiersza 01 pod
ochroną

2

3

4

01

ścisłą

02

czynną

03

krajobrazową

04

Grunty leśne

05

z wiersza 05

pod ochroną ścisłą

06

niezalesione

07

Użytki rolne

08

Grunty zadrzewione i zakrzewione

09

Wody

10

Tereny pozostałe

11

Otulina (strefa ochronna)

12

z wiersza 12 strefa ochronna zwierzyny

13

Dział 2. Rezerwaty przyrody (wypełnia regionalny dyrektor ochrony środowiska) ...........................................................................................
Powierzchnia w hektarach

Otulina rezerwatu

(z dwoma znakami po przecinku)

Wyszczególnienie

Obiekty

0

1

Ogółem (w. 02 do 10)

01

Faunistyczne

02

Krajobrazowe

03

Leśne

04

Torfowiskowe

05

Florystyczne

06

Wodne

07

Przyrody nieożywionej

08

Stepowe

09

Słonoroślowe

10

z rubryki 2
ogółem

w tym pod
ochroną ścisłą

lasy

użytki rolne

2

3

4

5

powierzchnia
liczba
w ha
rezerwatów
(z dwoma
posiadająznakami po
cych otulinę
przecinku)
6

7

Dział 3. Parki krajobrazowe (wypełnia sejmik województwa)
Powierzchnia parku
w tym
ogółem

Nazwa parku

lasy

użytki rolne

wody

z ogółem
Otulina (strefa
rezerwaty
ochronna)
i pozostałe
formy ochrony
przyrody

w hektarach (z dwoma znakami po przecinku)
0
Ogółem

1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

2

3

4

5

6

Dział 4. Obszary chronionego krajobrazu (wypełnia sejmik województwa)
Powierzchnia obszaru
w tym
ogółem

Nazwa obszaru

lasy

użytki rolne

wody

z ogółem
rezerwaty
i pozostałe
formy ochrony
przyrody

w hektarach (z dwoma znakami po przecinku)
0
Ogółem

1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2

3

4

5

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

Proszę podać szacunkowy czas (w
minutach) przeznaczony na wypełnienie
formularza

1

2

(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

(miejscowość, data)

(telefon kontaktowy
w zakresie sporządzonego sprawozdania)

Objaśnienia do formularza OS-7
Badanie statystyczne objęte niniejszym formularzem jest
zakresowo zgodne z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.).
Dział 1 wypełnia dyrektor parku narodowego. Dział 2 wypełnia
regionalny dyrektor ochrony środowiska. Działy 3 i 4 wypełnia
sejmik województwa.
Dział 1. Należy podać całkowitą powierzchnię parku według
rejestru powierzchniowego w operacie urządzeniowym parku oraz
księgi ewidencji gruntów urzędów wojewódzkich, uzgodnioną
z właściwymi terenowo wydziałami ds. geodezji urzędów
wojewódzkich, tzn. powierzchnię gruntów stanowiącą własność
Skarbu Państwa (art. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.)) pozostających, jak
i niebędących pod zarządem Ministra Środowiska oraz gruntów
innych własności. Nie należy ujmować powierzchni wód
przybrzeżnych Morza Bałtyckiego.
W wierszu 05 należy wykazać powierzchnię gruntów leśnych (art.
3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach). Jeżeli park jest
położony na terenie dwóch lub więcej województw, jego
powierzchnię należy wykazać w granicach administracyjnych
właściwych województw (rubryki 2 do 4).
W wierszach od 01 do 11 nie należy wykazywać otuliny oraz
terenów nadzorowanych, tj. lasów niestanowiących własności
Skarbu Państwa, pozostających poza granicami parku narodowego.
Dział 2. Dotyczy obiektów istniejących oraz nowo utworzonych
(w roku sprawozdawczym) zarządzeniem regionalnego dyrektora
ochrony środowiska (art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody), przy czym dla aktualnego okresu
sprawozdawczego wiążąca jest data wejścia w życie
wymienionego zarządzenia. W rubryce 3 należy wykazać
powierzchnię obszarów objętych ochroną ścisłą w rezerwatach.
W dziale 2 nie należy wykazywać rezerwatów przyrody, które
były utworzone na terenach przed włączeniem ich do parków
narodowych. Jeżeli rezerwat położony jest na terenie dwóch lub
więcej województw regionalny dyrektor ochrony środowiska
wykazuje tylko powierzchnię znajdującą się na terenie jego
województwa. Liczbę rezerwatów (dział 2, rubr. 1 i 6) należy
wykazać w tym województwie, na którego terenie znajduje się
największa część obiektu.

Dział 3. Dotyczy obiektów istniejących oraz nowo utworzonych
(w roku sprawozdawczym) w drodze uchwały sejmiku
województwa (art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody). Powierzchnię obiektów należy podać według
ewidencji gruntów.
W rubryce 5 należy podać, poza rezerwatami przyrody
znajdującymi się na terenie parku krajobrazowego, również
pozostałe formy ochrony przyrody obejmujące: użytki ekologiczne,
stanowiska dokumentacyjne i zespoły przyrodniczo- krajobrazowe
tylko w tym przypadku, jeżeli wymienione formy ochrony
przyrody zostały utworzone na terenie parku krajobrazowego,
zgodnie z aktem stanowiącym przedmiotowe formy ochrony
przyrody.
Jeżeli park krajobrazowy położony jest na terenie dwóch lub
więcej województw, sejmik województwa wykazuje tylko
powierzchnię znajdującą się na terenie jego województwa.
Dział 4. Dotyczy obiektów istniejących oraz nowo utworzonych
(w roku sprawozdawczym) w drodze uchwały sejmiku
województwa (art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody). Powierzchnię obiektów należy podać według
ewidencji gruntów. W przypadku gdy obszar chronionego
krajobrazu pokrywa się częściowo z parkiem krajobrazowym,
należy wykazać powierzchnię obszaru chronionego krajobrazu
zmniejszoną o powierzchnię parku krajobrazowego (w celu
wyeliminowania podwójnego liczenia tej samej powierzchni).
W rubryce 5 należy podać, poza rezerwatami przyrody
znajdującymi się na terenie obszaru chronionego krajobrazu,
również pozostałe formy ochrony przyrody obejmujące: użytki
ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe tylko w tym przypadku, jeżeli wymienione formy
ochrony przyrody zostały utworzone na terenie obszaru
chronionego krajobrazu, zgodnie z aktem stanowiącym
przedmiotowe formy ochrony przyrody.
Jeżeli obszar chronionego krajobrazu położony jest na terenie
dwóch lub więcej województw, sejmik województwa wykazuje
tylko powierzchnię znajdującą się na terenie jego województwa.

