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Uwagi ogólne  General notes 
    
 
1. Lasy publiczne stanowią własność: 
a) Skarbu Państwa – lasy zarządzane oraz 
użytkowane czasowo lub wieczyście przez: 
– Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 

Państwowe (w skrócie ,,Lasy Państwo-
we’’) nadzorowane przez Ministra Śro-
dowiska, 

– jednostki ochrony przyrody (parki naro-
dowe), 

– jednostki organizacyjne innych ministrów, 
wojewodów, gmin lub związków komu-
nalnych i Agencję Własności Rolnej 
Skarbu Państwa (od 16 VII 2003 r. – 
Agencja Nieruchomości Rolnych), 

b) gmin (w tym gmin mających od 1999 r. 
również status miasta na prawach powiatu); 
2. Lasy prywatne stanowią własność: 
a) osób fizycznych, 
b) wspólnot gruntowych będących własno-
ścią wszystkich lub części mieszkańców wsi, 
c) spółdzielni produkcyjnych i kółek rolni-
czych oraz oddane im w zarząd i bezpłatne 
użytkowanie, 
d) innych osób prawnych, np.: kościołów, 
związków wyznaniowych, organizacji spo-
łecznych i partii politycznych, związków 
zawodowych oraz spółek prywatnych. 
3. Do powierzchni lasów zalicza się grunty  
o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha: 
– pokryte roślinnością leśną (powierzchnia 

zalesiona), 
– przejściowo pozbawione roślinności leś-

nej (zręby, halizny, płazowiny, plantacje 
choinek i krzewów oraz poletka łowieckie). 
Są to grunty przeznaczone do produkcji 
leśnej lub wchodzące w skład rezerwa-
tów przyrody i parków narodowych albo 
wpisane do rejestrów zabytków. 

4. Powierzchnia gruntów leśnych obejmu-
je powierzchnię lasów oraz gruntów związa-
nych z gospodarką leśną. 
5. Zalesienia polegają na zakładaniu upraw 
leśnych na gruntach pozostających po-
przednio poza uprawą leśną (niezaliczonych 
do powierzchni lasów). 
6. Wskaźnik lesistości (lesistość) obliczo-
no jako stosunek procentowy powierzchni 
lasów do ogólnej powierzchni miasta. 

 
 

 
1. Public forests owned by: 
a) the State Treasury – forests managed 
and utilized temporarily or permanently by: 
– State Forestry Organizational Entity 

’’State Forests ’’(abbreviated as ’’State 
Forests’’) supervised by the Minister 
of Environment, 

– nature protection units (national parks), 
– organizational units supervised by dif-

ferent ministers, voivods, gminas or mu-
nicipal associations and the Agricultural 
Property Agency of the State Treasury 
(since 16 VII 2003 – the Agricultural 
Property Agency) , 

b) gminas (of which gminas which are also 
cities with powiat status since 1999); 
2. Private forests are own by: 
a) natural persons, 
b) land held in common by all or part of the 
residents of a village, 
c) production co-operatives and agricultural 
circles and transferred for management or 
gratis use, 
d) other legal entities, e.g.: churches, con-
fessional associations, social oraganiza-
tions and political parties, trade unions and 
private companies. 
3. Forest areas include land with homoge-
neous area of at least 0,1 ha: 
– covered by forest vegetation (wooded 

area), 
– temporarily devoid of forest vegetation 

(felling sites, blanks, irregularly stocked 
open stands, coniferous tree and bush 
plantations, hunting grounds). 

    These areas are designated for silvicul-
ture production, comprising portions  
of nature reserves and national parks  
or are registered as nature monuments. 

4. Forest land includes areas of forest as 
well as land connected with silviculture. 
5. Afforestation consists in establishing 
woodland crops on land previously autside 
silviculture (not included in forest area). 
6. The forest cover indicator (forest 
cover) was calculated as the percentage 
ratio of forest area to the total area of the 
city.  
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