UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU
sporządzony dla lasów stanowiących własność osób fizycznych
zlokalizowanych na terenie miejscowości

NAZWA MIWJSCOWOŚCI
gmina: .................
powiat: przeworski
województwo: podkarpackie

sporządzony na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2029r.

Powierzchnia gruntów objętych opracowaniem ........... ha
Dokumentację opracował: (nazwa wykonawcy)
Podpis wykonawcy: ...................

Struktura własności


powierzchnia lasów objęta opracowaniem ……… ha



liczba działek ewidencyjnych objętych opracowaniem ………



liczba właścicieli lasów ………

Warunki przyrodnicze


Kraina przyrodniczo leśna: ………………, dzielnica ……………… .



Typy siedliskowe lasu i gospodarcze typy drzewostanów:

Wyszczególnienie

Typ drzewostanu

Gatunki

główne
domieszkowe
pomocnicze
Pow. [ha]

Siedliskowe typy lasu

Formy ochrony przyrody.
(Opisać - jeśli występują - formy ochrony przyrody (np. park krajobrazowy, obszar Natura 2000... ) z
podaniem lokalizacji (oddz, pododdz.) oraz wynikające stąd obostrzenia. Można również opisać np.
stwierdzone występowanie gatunków roślin lub zwierząt chronionych, które może mieć wpływ na
gospodarkę leśną z podaniem lokalizacji (oddział, poddz.)).

Ochrona lasu


Lasy ochronne zajmują powierzchnię ……… ha i są zlokalizowane zostały w
oddz. ……… lub Lasy ochronne nie występują



Stan sanitarny lasów

(Należy opisać krótko: stan zdrowotny, zagrożenia ze strony szkodników owadzich, grzybów itp. oraz
propozycje zapobiegania - z zakresu art. 30 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.)

Ochrona przeciwpożarowa


Kategoria zagrożenia pożarowego ……………



Charakterystyka lasów w zakresie zagrożenia pożarowego ………
(opisać podatność lasów na zagrożenie pożarowe, lokalizację obszarów szczególnie zagrożonych
wraz ze wskazaniem optymalnego dojazdu do nich – jeśli występują, istniejące miejsca poboru
wody – jeśli istnieją, oraz inne ważne zagadnienia)



Zadania w zakresie ochrony p.poż:
Na podstawie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z późniejszymi
zmianami), oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w
sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U.
2006 nr 58 poz. 405 z póz.zm.) ustala się następujące zadania dla właścicieli
lasów:



Wykonanie pasów przeciwpożarowych: „Pasów p.poż. nie wyznaczono” lub
 typu A wyznaczono w oddziałach: ………(opisać sposób wykonania),
 typu B wyznaczono w oddziałach: ………(opisać sposób wykonania),
 typu C wyznaczono w oddziałach: ………(opisać sposób wykonania),
 typu D wyznaczono w oddziałach: ………(opisać sposób wykonania),



Obowiązek oczyszczania 30 metrowego pasa lasu wzdłuż dróg publicznych
parkingów i torów kolejowych z gałęzi chrustu, nieokrzesanych ściętych drzew i
odpadów poeksploatacyjnych z podaniem lokalizacji. Tereny takie zlokalizowano
w oddziałach: ……… .



Inne ……… .

Zestawienie powierzchni \ miąższości gatunków panujących w klasach i podklasach wieku
Powierzchnia leśna

a

II
b

a

III
b

a

IV
b

a

V
b

a

VI i
b

st.

KO

KDO

przerębowa

I

Budowa

Zalesiona
Przestoje

Pozostała

odnowienia

Do

Gatunek

Niezalesiona

Ogółem
R-m

Powierzchna (ha) / miąższość (m3)

Razem:
Grunty związane z gospodarką leśną:
Inne grunty:
Ogółem

Minimalne wieki wyrębu:


120 lat dla Db, Js, Wz,



100 lat dla Bk, Jd,



80 lat dla So, Św, Md, Dg, KI,



60 lat dla Brz, Gb, Olcz,



40 lat dla Os,



30 lat dla Tp, Olsz.

Minimalne wieki wyrębu dla poszczególnych gatunków przyjęto zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu,
uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. 2012
poz. 1302)

m3
1

2

3

4

5

6

(kol.4+kol.5)

użytkowaniu rębnym

pozyskania w

miąższość możliwa do

Maksymalna

etatem

rębne nie objęte

Pozostałe użytki

Etat przyjęty
drzewostanu

przebudowy

uwzględnieniem

hodowlanych z

Etat wg potrzeb

klas wieku

Etat z 2-ch ostatnich

wieku

Etat z ostatniej klasy

Miąższość możliwa do pozyskania w użytkowaniu rębnym.

Ramowy skład odnowień dla poszczególnych typów siedliskowych lasów
Typ

Typ

siedliskowy

d-stanu

lasu

Ramowy skład gatunkowy odnowień

ZESTAWIENIE ZADAŃ NA LATA OD 2020 r. DO 2029.r
Pozyskanie drewna: ………… m3, w tym:


w użytkowaniu rębnym: …………m3



w użytkowaniu przedrębnym: …………m3

Pielęgnowanie lasu na powierzchni ………ha, w tym:


pielęgnowanie upraw: .......... ha



pielęgnowanie młodników: ……… ha



trzebieże: ……… ha

Pozostałe zadania:


odnowienie halizn, płazowin i zrębów: ……… ha



orientacyjna powierzchnia odnowień
drzewostanów przewidzianych do użytkowania rębnego: ………ha
 w tym użytkowanych zrębami zupełnymi: ……… ha

Opis taksacyjny

OC:
F:

O:

RP:

BP:

S:

TD:

OW:
ZW:
INFO:

Razem

ZM:

14

15

16

17

18

19

Wykonanie

pozyskania (m3)

Miąższość do

zabiegu (ha)

Powierzchnia

13

zabiegu

12

Pilność

11

Rodzaj zabiegu

10

całej powierz.

9

Planowane

Przyrost bieżący na

8

(m3)

7

Na całej pow.

6

Na 1 ha (m3)

5

Bonitacja

4

Zadrzewienie

ZM – zmieszanie, INFO: inne inf. osob. przyrodnicze

Wysokość (m)

drzewostanu, OW: - opis wydzielenia, ZW – zwarcie,

Pierśnica (cm)

ochronności, S - siedlisko, TD - gospodarczy typ

Wiek

BP - budowa piętrowa, F – ochronność, O - typ

Udział

Powierzchnia (ha)
3

(m3)

Gatunek

Nr pozycji rejestru
2

Miąższość

OC - obszary chronione, RP - rodzaj powierzchni

Warstwa/piętro

Oddz. Pododdział
1

Wskazania gospodarcze

Elementy taksacyjne

Opis taksacyjny

20

Zestawienie zadań gospodarczych projektowanych do wykonania w 10-leciu
ha
1.

Użytkowanie lasu

a)

Użytkowanie rębne


Właściwe, wynikające z etatu



Pozostałe (nasienniki, przestoje, płazowiny)
Razem

b)

Użytkowanie przedrębne


Czyszczenia (z masą)



Trzebieże wczesne



Trzebieże późne
Razem

2.

Hodowla lasu

a)

Odnowienia


Halizn, płazowin i zrębów zaległych



Zrębów zupełnych (zaplanowanych)



W rębniach złożonych (zaplanowane)
Razem

b)

Podsadzenia

c)

Poprawki i uzupełnienia

d)

Dolesienia luk i przerzedzeń

e)

Pielęgnacje


gleby



czyszczenia wczesne



czyszczenia późne
Razem

f)

Melioracje


agrotechniczne



wodne



nawożenie mineralne
Razem

g)
3.

Inne
Ochrona lasu
Usuwanie drzew opanowanych
Usuwanie złomów i wywrotów
Zakładanie pasów p.poż
Oczyszczenie terenu z materiałów palnych
inne

m3

REJESTR DZIAŁEK
LEŚNYCH

L.p. / nr jedn. rejestru gruntów

1

Suma

poz.

Ogółem
3
4
5
6

Pozostała
Inne grunty
Razem lasy
Do zalesienia

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nie zalesiona

19
20

itp.)

(nr dokumentu, data kontroli

Wskazania gospodarcze

Uwagi

Zakres realizacji

Pitność wykonania

Miąższość m3

Opis i powierzchnia lasów

Pow. ha

Rodzaj zabiegu

Zalesiona

Ochronność

Do odnowienia

7

Powierzchnia

Bonitacja

Wiek

Gatunek główny

2

Oddział / pododdział

Nazwisko i imię, adres właściciela

Nr działki

Rejestr działek leśnych według pozycji w rejestrze ewidencji gruntów (Rejestr)
Kontrola wykonania

WYKAZ
WŁAŚCICIELI

Alfabetyczny wykaz właścicieli lasów
L.p.

Nazwisko, Imię, adres

Nr rejestru

Rejestr działek

Chronologiczny wykaz działek leśnych
L.p. Nr działki ewidencyjnej

Nr rejestru

Pododdział Pow. leśna w działce

1

Rodz. powierzchni

3
4
5
6

powierzchni leśnej
[ha]

7

Uwagi

Przyczyna zmian

(-)

Ubyło

(+)

Przybyło

Użytek

2

Nr działki

właściciela

adres

Nazwisko, imię i

Nr rejestru

Wykaz rozbieżności
Zmiany w

8
9

Spis skrótów

Zadania w zakresie gospodarki leśnej dla właściciela lasu na okres od 01.01.2020r. do 31.12.2029r.
Gmina: ……………………………………

Wieś: ……………………………………

Nr Rejestru …………………………

Właściciel (współwłaściciel lasu: ……………………………………………………………………………………………… Udział w przypadku współwłasności ………………

1

2

zadania

3

Gatunek

Wiek

Bonitacja

4

5

6

Miąższość
[m3]

7

8
(Wpisać pełną nazwę a w przypadku
użycia skrótu, pod tabelą zamieścić
jego wyjaśnienie)

Suma:

9

Maksymalna
miąższość
[ha]

Rodzaj

realizacji zabiegu

[ha]

wg stanu na dzień …………

Powierzchnia

Skrócony opis lasu

lasu

Powierzchnia

Pododdział

Oddz.

działki ewidencyjnej

Nr

Zadania w zakresie gospodarki

do pozyskania

Pilność wykonania

[m3]

Użytkow.

Użytkow.

przedrębne

rębne

10

11

12

