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GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Regon jednostki (firmy): 00051614600000
Nazwa jednostki (firmy):
URZĄD MIEJSKI W RADOMIU                                                                               
                  

L-03
Sprawozdanie o lasach stanowiących własność osób 

fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa)a)
Edycja badania: rok 2011PKD: 8411Z Kierowanie podstawowymi 

rodzajami działalności 
publicznej

a) Z wyłączeniem lasów stanowiących własność gmin (ujętych w sprawozdaniu SG-01)

Dział 1. Powierzchnia gruntów leśnych
Wyszczególnienie Powierzchnia

0 1
Powierzchnia gruntów leśnych ogółem - stan 
w dniu 31 XII (w. 07 do 10)

hac)

01 466.0

w tym

zalesiona (pokryta roślinnością 
leśną)

02 413.8

niezalesiona (przejściowo 
pozbawiona roślinności leśnej)

03 52.2

uznanych za lasy ochronne 04 0.0

objęta aktualnymi uproszczonymi 
planami urządzenia lasu

05 433.7

objęta inwentaryzacjami stanu lasu 06 7.2

z 
wiersza 

01
przypada 

na lasy

osób fizycznych 07 389.0

wspólnot gruntowych 08 18.0

spółdzielni 09 0.0

pozostałych osób prawnych 
(kościołów, związków 
wyznaniowych, organizacji 
społecznych itp.)

10 59.0

Powierzchnia
lasów niestano-
wiących własności
Skarbu Państwaa)

nadzorowana przez

jednostki Lasów 
Państwowychb)

had)

11 0

parki narodoweb) 12 0

służby powiatu 
(miasta)

13 514

a) Łącznie z lasami stanowiącymi własnośc gmin (mienie komunalne).
b) W ramach zawartych porozumień. c) Z jednym znakiem po przecinku.
d) Bez znaków po przecinku.

Dział 2. Hodowla lasu i pozyskiwanie drewna

Wyszczególnienie

Lasy stanowiące 
własność osób 

fizycznych i prawnych 
(bez skarbu Państwa)

0 1

Odnowienia sztuczne (w. 02+03)

had)

01 0.0

zrębówa) 02 0.0

halizn i płazowizn 03 0.0

Odnowienia naturalne 04 0.0

Zalesienia gruntów nieleśnychb) 05 0.0

Poprawki i uzupełnienia

hae)

06 0

Pielęgnowanie lasu 07 0

w tym upraw i młodnikówc) 08 0

Powierzchnia objęta trzebieżami 09 73

Pozyskanie drewna (grubizny) (w.11+14)

m3e)

10 102

grubizna iglasta (w. 12+13) 11 81

z tego drewno
dłużycowe 12 41

stosowe 13 40

grubizna liściasta (w. 15 + 16) 14 21

z tego drewno
dłużycowe 15 9

stosowe 16 12
a) Łącznie z odnowieniem pod osłoną drzewostanu. b) Użytków rolnych przeznaczonych do 
zalesienia określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a ponadto działek rolnych, których zalesienie 
nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. c) Łącznie pielęgnacja gleby w uprawach, czyszczenia wczesne i późne. 
d) Z jednym znakiem po przecinku. e) Bez znaku po przecinku.

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

 

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie
Imię i Nazwisko: Telefon: E-mail:

Krystyna Kołodziejska (048) 362 06 32 k.kolodziejska@umradom.pl
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ZAŁĄCZNIK
do działów 1 i 2 sprawozdania L-03 o lasach stanowiących 

własność osób fizycznych i prawnych
(bez Skarbu Państwa)a)

Stan w dniu 31 XII
Edycja badania: rok 2011

PKD: 8411Z Kierowanie podstawowymi 
rodzajami działalności 
publicznej

a) Z wyłączeniem lasów stanowiących własność gmin (ujętych w sprawozdaniu SG-01)

Wybrane dane o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (poza Skarbem Państwa) według gmin

Nazwa gminy
Symbol 
gminy

Powierzchnia gruntów leśnych

Odnowienia 
sztuczne i 
naturalne

Zalesienia 
gruntów 

nieleśnych

Pozyskanie 
drewna 

(grubizny)
w m3

(bez znaku po 
przecinku)

Z rubr.2 
„ogółem”
 - grunty 

związane z 
gospodarką 

leśną w ha (z 
jednym 

znakiem po 
przecinku)

ogółem

w tym z ogółem

własność

lasy ochronne

objęta dokumentacją 
urządzeniową

osób 
fizycznych

wspólnot 
gruntowych

uproszczone 
plany 

urządzenia 
lasu

inwentaryzacje
 stanu lasu

w ha (z jednym znakiem po przecinku)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

001 Ogółem 466,0 389,0 18,0 0,0 433,7 7,2 0,0 0,0 102 0,0

002

M. Radom (gmina 
miejska)
WOJ. MAZOWIECKIE,
Powiat m. Radom

1463011 466.0 389.0 18.0 0.0 433.7 7.2 0.0 0.0 102 0.0


