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PODSTAWOWE INFORMACJE O ZADANIACH OCHRONNYCH I GOSPODARCZYCH 

 

od 2020 do 2029

dla lasów należących do Tywnet sp. z o.o.

na podstawie stanu lasu w dniu 1 stycznia   2020 r.

I. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI według stanu na

I.1. POWIERZCHNIA OGÓLNA  - ha 0 2 1
      w tym według obrębów leśnych:

I.2. POWIERZCHNIA LASÓW - ha 0 2 1
      w tym:
a) według pełnionych funkcji:
    - lasów stanowiących rezerwaty przyrody 0 0 0

    - lasów uznanych za ochronne 0 0 0

    - pozostałych lasów  (lasów gospodarczych) 0 2 1

b) według grup kategorii użytkowania:
    - gruntów zalesionych 0 1 8

    - gruntów niezalesionych 0 0 0

       w tym: do odnowienia 0 0 0

    - gruntów związanych z gospodarką leśną 0 0 3

I.3 POWIERZCHNIA POZOSTAŁYCH GRUNTÓW
     (GRUNTÓW NIELEŚNYCH) - ha 0 0 0

     w tym: przeznaczonych do zalesienia 0 0 0

II. ZESTAWIENIE ZADAŃ NA LATA OD 2020 DO

II.1. POZYSKANIE DREWNA W ILOŚCI NIE WIĘKSZEJ NIŻ:

0 0 0     m3 grubizny netto, w tym:

a) obligatoryjny etat cięć w użytkowaniu rębnym 

0 0 0
    m3 grubizny netto

       UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU
          sporządzony na lata   

01.01.2020 r.

2029
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b) powierzchniowy etat cięć w użytkowaniu przedrębnym - ha 0 0 0
    o orientacyjnej miąższości

0 0 0    m3 grubizny netto

II.2. PIELĘGNOWANIE LASU NA POWIERZCHNI - ha 0 0 0

    w tym:
    a) pielęgnowanie zainwentaryzowanych upraw 0 0 0

    b) pielęgnowanie zainwentaryzowanych młodników 0 0 0

    c) trzebieże 0 0 0

II.3. POZOSTAŁE ZADANIA OKREŚLONE KIERUNKOWO:

II.3.1. Zadania dotyczące zalesień i odnowień:

    a) zalesienia gruntów przeznaczonych do zalesienia - ha 0 0 0

    b) odnowienie halizn, płazowin i zrębów - ha 0 0 0

0 0 0

        w tym zrębami zupełnymi 0 0 0

    d) orientacyjna powierzchnia podsadzeń i dolesień - ha 0 0 0

    e) orientacyjna powierzchnia poprawek i uzupełnień - ha 0 0 0

    f) orientacyjna powierzchnia wprowadzenia podszytów - ha 0 0 0

    g) orientacyjna powierzchnia melioracji - ha 0 0 0

       w tym wodnych - ha 0 0 0

II.3.2. Kierunkowe zadania z zakresu ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej) przedstawione 
opisowo 

    c) orientacyjna powierzchnia odnowień drzewostanów  
        przewidzianych do użytkowania rębnego - ha
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DANE OGÓLNE 

1. PODSTAWY GOSPODARKI PRZYSZŁEGO OKRESU 
1.1 PODSTAWA PRAWNA 

Podstawą prawną do sporządzenia opracowania jest Umowa Nr 2019/017 z dnia 

29 lipca 2019 roku, zawarta pomiędzy Tyczyńską Fabryką Urządzeń Wentylacyjnych 

TYWENT Spółka z o.o. a Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu na 

wykonanie ,,Uproszczonego Planu Urządzenia niestanowiącego własności Skarbu Państwa 

na terenie Gminy Bolesławiec w obrębie ewidencyjnym Łąka”.  
Uproszczonym planem urządzenia lasu objęto powierzchnię 0,21 ha, zgodnie 

z dostarczonym przez Zleceniodawcę zestawieniem działek i powierzchni. 

Rycina. 1.  Mapka sytuacyjna opracowywanego obiektu 
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1.2 ZASIĘG DZIAŁANIA I NADZÓR 

Las należący do TYWENT Spółka z o.o. położony jest w zasięgu terytorialnym 

Nadleśnictwa Bolesławiec, a nadzór nad gospodarką prowadzi Starostwo Powiatowe  

w Bolesławcu – Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami. 

1.3 POŁOŻENIE 

Lasy objęte opracowaniem zgodnie z Regionalizacją przyrodniczo-leśną Polski 2010 

(Zielony i Kliczkowska 2012) położone są w zasięgu Krainy Śląskiej (V): mezoregion 

Środkowego Bobru (V.04). 

Pod względem podziału fizyczno-geograficznego lasy we wsi Łąka położone są 

w następujących jednostkach fizycznogeograficznych Polski (Kondracki, 2011) 

Obszar:  Europa Zachodnia 

Podobszar:  Pozaalpejska Europa Środkowa 

Prowincja:  Niż Srodkowoeuropejski (31) 

Podprowincja: Niziny Sasko - Łużycka (317)  

Makroregion:  Śląsko - Łużycka (317.7) 

Mezoregion: Równina Chojnowska (317.78) 

 

Mezoregion Równina Chojnowska stanowi połączenie między Równiną Legnicką 

a Pogórzem Kaczawskim, osiągając wysokość 180–200 m, z kulminacją 250 m. Jest to 

zdenudowana równina morenowa z ostańcami kemowymi i pokrywą lessową o powierzchni 

około 650 km2. Występują tu gleby brunatne i płowe, niemal w całości zajęte przez pola 

uprawne. Głównymi ośrodkami miejskimi są Chojnów i Jawor (Kondracki, 2011). 

1.4 KLIMAT 

Charakterystykę klimatyczną obszaru oparto o wyniki wieloletnich pomiarów 

meteorologicznych w stacji Szprotawa (=51 32’ N, =15 32’ E, H=122 m n.p.m). Duża 

zgodność publikowanych danych z tej stacji (Roczniki Meteorologiczne IMGW) z serią 

pomiarową ze stacji Legnica umożliwiła uzupełnienie luk i opracowanie jednorodnych ciągów 

wielkości temperatury powietrza i sum opadu atmosferycznego w okresie od 1951 do 2005 

roku. Użyte do tego celu dane pomiarowe dla stacji Legnica z lat 1951-2005 pochodzą  

z globalnej historycznej bazy danych meteorologicznych (GHCN) oraz z globalnej bazy 

danych wielkości dobowych (GLOBALSOD). 

Średnia wieloletnia temperatura powietrza waha się od 8,0OC. Dane z tej stacji 

wskazują, że najcieplejszym miesiącem na tym obszarze jest zazwyczaj lipiec (18,2OC) zaś 

najchłodniejszym styczeń (-0,9OC). Wpływ lokalnej rzeźby terenu na przestrzenne zmiany 

temperatury ogranicza się do jej bardzo niewielkiego zróżnicowania następującego wraz  
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z wysokością. Średnia wieloletnia (1951-2005) suma opadu atmosferycznego w stacji 

Szprotawa wynosi 620 mm. Na okres wegetacyjny przypada przeciętnie ok. 60% rocznej 

sumy opadu atmosferycznego, jednak w poszczególnych latach wielkość ta może się 

znacznie wahać. W tym okresie w stacji Szprotawa średnia temperatura powietrza zmienia 

się od ok. 8OC w kwietniu do ok. 18OC w lipcu. Przeciętnie w trakcie okresu wegetacyjnego  

w latach 1951-2005 wynosiła ona 13,6OC.  

Warunki klimatyczne z uwagi na dostatecznie wysokie sumy opadu atmosferycznego 

oraz bardzo zadowalające warunki termiczne można zaliczyć do bardzo korzystnych dla 

wzrostu i hodowli lasu. 

 

1.5 POWIERZCHNIA 

Powierzchnia ogólna lasów spółki „Tywnet” w tym opracowaniu wg stanu na 

01.01.2020 r. wynosi 0,21 ha.  
 

Tabela 1. Zestawienie powierzchni lasów opracowywanych dla spółki „Tywnet” 

Obiekt 

Powierzchnia w ha 

grunty leśne  
zalesione i 

niezalesione 
grunty zw. z 
gosp. leśną 

grunty 
nieleśne razem 

Powierzchnia 0,18 0,03 0,00 0,21 
 

 

1.5.1 WYKAZ ROZBIEŻNOŚCI 

W ramach sporządzanego opracowania Wykonawca prac sporządził ,,Wykaz gruntów 
zgłoszonych do opracowania, w tym wykaz rozbieżności działek i użytków”. Wykaz obejmuje 

działkę ewidencyjną objętą opracowaniem, gdzie zostały ujęte istniejące różnice pomiędzy 

ewidencją gruntów a stanem faktycznym na gruncie. Rozbieżności wynikają z korekty granic 

i opisu drzewostanów na gruncie. Poszczególne pozycje zostały szczegółowo omówione  

w „Wykazie gruntów zgłoszonych do opracowania, w tym wykaz rozbieżności działek  

i użytków” zamieszczonym na końcu opracowania.  
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W opracowanym upul przyjęto powierzchnię lasów uwzględniając stwierdzone 
zmiany. 

Tabela 2. Zestawienie zmian w powierzchni lasów opracowywanych dla spółki „Tywnet” na stan na 
1.01.2020 

Obiekt 

Powierzchnia w ha 

grunty leśne na 
początku 

opracowania  
grunty leśne przyjęte w 

opracowaniu  
różnica w 

pow. 

Powierzchnia [ha] 0,54 0,21 -0,33 

 
 

1.6 FUNKCJE LASU 

Lasy objęte uproszczonym planem urządzania lasu zaliczono w całości do lasów 

gospodarczych. 

 

1.7 WIEKI RĘBNOŚCI 

Dla lasów omawianych w tym opracowaniu przyjęto następujące wieki rębności dla 

poszczególnych gatunków panujących drzew w oparciu o przyjęte założenia do planu 

urządzania lasu w nadleśnictwa Bolesławiec przyjętych na Komisji Założeń Planu dnia 

05.07.2011 roku.  

 

Tabela 3. Przyjęte wieki rębności 

Lp. Gatunek panujący Wiek rębności 

1 Ak 80 

 

1.8 PODZIAŁ NA GOSPODARSTWA 

Lasy w poniższym opracowywanym w całości zaliczono do gospodarczych 

wielofunkcyjnych lasów z przerębowo zrębowym sposobem zagospodarowania (GPZ). 
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2. ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ 
2.1 UŻYTKOWANIE RĘBNE 

2.1.1 ETAT CIĘĆ W DRZEWOSTANACH PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKOWANIA RĘBNEGO  

Na okres obowiązywania uproszczonego planu urządzenia lasu dla poniższego 

obiektu nie planuję się cieć rębnych. 

 

2.2 UŻYTKOWANIE PRZEDRĘBNE 

2.2.1 ETAT CIĘĆ W DRZEWOSTANACH PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKOWANIA PRZEDRĘBNEGO  

Na okres obowiązywania uproszczonego planu urządzenia lasu dla poniższego 

obiektu nie planuję się cieć przedrębnych. 

 

2.3 HODOWLA I PIELĘGNACJA LASU 

2.3.1 TYPY DRZEWOSTANÓW I SKŁADY GATUNKOWE ODNOWIEŃ 

Siedliskowe typy lasu, oraz określone dla nich typy drzewostanów przyjęto na 

podstawie PUL dla Nadleśnictwa Bolesławiec na okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2023 

roku. W lasach opracowywanego upul typy siedliskowe lasu zestawiono poniżej.  

Tabela 4. Zestawienie typów drzewostanów w siedliskowych typach lasu 

Siedliskowy typ 
lasu Typ drzewostanu Ramowy skład gatunkowy odnowień Powierzchnia [ha] 

LMśw So-Db So 40, Db 30, Bk  i inne 30 0,18 

Razem 0,18 
 

2.3.2 ZAKRES ZADAŃ GOSPODARCZYCH 

Na okres obowiązywania uproszczonego planu urządzenia lasu dla poniższego 
obiektu nie planuję się zadań z zakresu prac hodowlanych – odnowienia, zalesienia, 

pielęgnowania lasu, melioracji agrotechnicznych i wodnych. 
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3. KIERUNKOWE WYTYCZNE Z ZAKRESU OCHRONY LASU, W TYM OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWA 

3.1 STAN ZDROWOTNY LASÓW 

Stan zdrowotny lasów należy ocenić jako średni. W trakcie terenowych prac 

taksacyjnych zaewidencjonowano występujące w drzewostanach uszkodzenia pochodzenia 

biotycznego (uszkodzenia od czynników grzybowych) i abiotycznego (uszkodzenia 

klimatyczne – np. uszkodzenia od wiatru). Strukturę rodzaju występujących uszkodzeń ujęto 

w sporządzonym opisie taksacyjnym lasu. 

W planowaniu i realizacji cięć pielęgnacyjnych drzewostanów (użytkowania rębnego 

lub przedrębnego) należy uwzględnić aktualny stanu zdrowotny drzewostanów (zachowując 

jego trwałość) zapewniając bezpieczeństwo ludzi oraz ich mienia. 

3.2 STREFY ZAGROŻENIA PRZEMYSŁOWEGO 

Dla lasów opracowania nie przeprowadzono rozpoznania stref zagrożeń 

przemysłowych. 

3.3 INNE PRZYCZYNY POGARSZAJĄCE STAN ZDROWOTNY LASU 

W trakcie prac terenowych nie stwierdzono innych przyczyn pogarszających stan 

zdrowotny lasu. 

3.4 STAN SANITARNY LASU 

Stan sanitarny lasu należy uznać jako zadawalający. 

3.5 OCHRONA GLEB I WÓD 

W ochronie gleb i wód nie planowano czynności gospodarczych.  

W zależności od warunków środowiskowych stosowane mogą być różne metody 

retencji. Poprzez działania w obrębie sieci hydrologicznej, w tym: 

- zwiększenie wykorzystania zasobów wodnych poprzez adaptację istniejących 

systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich 

negatywnego oddziaływania na ekosystemy,  

- spowolnienia obiegu wody w zlewniach za pomocą progów, bystrotoków, urządzeń 

piętrzących na ciekach, 

- renaturalizacja mokradeł, między innymi poprzez zahamowanie odpływu wód 

powierzchniowych. 

Poprzez działania w obrębie ekosystemu, w tym: 
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 - dostosowanie sposobów zagospodarowania lasów do potrzeb maksymalizacji 

funkcji zgodnie z głównym ich przeznaczeniem. Ukierunkowanie sposobów odnowienia lasu 

pod kątem zróżnicowanej budowy pionowej następnej generacji lasu (ograniczenie erozji 

gleby i bezpośredniego spływu wód),  

 - zachowanie naturalnych formacji przyrodniczych w dolinach rzek, na bagnach, 

remizach i wychodniach skalnych jako ostoi rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz 

regulatorów wilgotności siedlisk i mikroklimatu, 

 - zachowanie w stanie zbliżonym do naturalnego i odtwarzanie śródleśnych 

zbiorników i cieków wodnych, jako wyznacznika witalności lasu. 

3.6 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Na podstawie rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. „w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów” właściciele, zarządcy 

lub użytkownicy lasów, których lasy samoistne lub wspólnie tworzą kompleks leśny 

o powierzchni ponad 300 ha uzgadniają projekt planu urządzenia lasu w części dotyczącej 

ochrony przeciwpożarowej, z właściwym komendantem wojewódzkiej PSP, dla lasów I i II 

kategorii zagrożenia pożarowego. Powierzchnia obiektu wynosi poniżej 300 ha, w związku 

z tym nie przeprowadzano uzgodnienia projektu planu urządzenia z KW PSP.  

Przyjęto I kategorię zagrożenia pożarowego taką jaka jest ustalona dla Nadleśnictwa 

Bolesławiec. W zakresie ochrony przeciwpożarowej należy przestrzegać zaleceń zawartych 

w „Planie ochrony przeciwpożarowej - kierunkowych wytycznych z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej dla obszarów leśnych Nadleśnictwa Bolesławiec”. 
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4. INNE ZAGADNIENIA 

4.1 CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA 

W trakcie taksacji nie stwierdzono na powierzchni opracowywanych lasów roślin 

chronionych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. 

w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U.2014 poz.1409.) i chronionych zwierząt objętych 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016 poz.2183). 

Realizacja prac z zakresu gospodarki leśnej w wymaga uwzględnienia zapisów 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej 

praktyki w zakresie gospodarki leśnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2408). Zgodnie z art. 14b. ust 3 

ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach gospodarka leśna wykonywana zgodnie 

z wymaganiami dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej nie narusza przepisów o ochronie 

poszczególnych zasobów, tworów i składników przyrody, w szczególności przepisów art. 51 i art. 

52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

4.2 OBSZARY NATURA 2000  

Obszar objęty opracowaniem nie jest zlokalizowany w obszarach Natura 2000:  

Dla lasów objętych uproszczonym planem u.l. najbliższym obszarem Natura 2000 jest 

OSO Bory Dolnośląskie PLB020005 w odległości 1,5 km, znaczna odległość powoduje, 

że zadania gospodarcze nie maja wpływu na powyższy obszar. 

4.3 POZOSTAŁE FORMY OCHRONY PRZYRODY  

Dla lasów objętych uproszczonym planem u.l. najbliższymi obszarami ochrony jest 

Przemkowski Park Krajobrazowy w odległości 5 km, obszar chronionego krajobrazu na 

terenie gminy Gromadka w odległości 13 km. Znaczne odległości powodują że zadania 

gospodarcze nie maja wpływu na powyższe obszary. 

Na obszarze objętym opracowaniem nie występują indywidualne formy ochrony 

przyrody. 

4.4 ZAWARTOŚĆ UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASU 

W skład opracowania wchodzi:  

1. Opis ogólny. 

2. Opis taksacyjny lasów. 

3. Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg gatunków panujących. 

4. Wykaz symboli i skrótów. 

5. Mapa gospodarcza dla lasów objętych uproszczonym planem u.l.. 

6. Wykaz gruntów zgłoszonych do opracowania, w tym wykaz rozbieżności działek 

i użytków. 
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7. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Bolesławiec. Informacja o wyłożeniu projektu upul. 

8. Opinia Nadleśnictwa Bolesławiec. 

9. Uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko projektu upul z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

oraz Dolnośląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. 
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Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg głównych (dominujących) funkcji lasu i gatunków panujących

Tabela nr III
Nadleśnictwo opracowanie, Obręb  (13-17-3-)

VI VII VIII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Lasy gospod.

0,18 0,18 0,18 100
10 25 35 35 100

0,18 0,18 0,18 100
10 25 35 35 100

Łącznie
0,18 0,18 0,18 100

10 25 35 35 100
0,18 0,18 0,18 100

10 25 35 35 100
100,00 100,00 100,00 100

28,57 71,43 100,00 100,00 100

2100Powierzchnia ewidencyjna lasów ogółem:

KO
V

51-60 61-70 71-80

G
at

un
ek

   
 

pa
nu

ją
cy

Grunty leśne niezalesione
Przest. 
na gr. 
zal.

Drzewostany w klasach i podklasach wieku

pozo- 
stałe

I II III IV

powierzchnia w ha / miąższość w m3  

grunty 
zalesione

grunty zales. 
i nie zales. Procent

płazo- 
winy

haliz. 
zręby  1-10 11-20 21-30 31-40 41-50

KDO Bud. 
przer.

Razem
do odnowienia

w prod. 
ubocz. 81-90 91-100 101-120 121-140 141 i 

wyżej

0,21

AK

Razem

AK

Ogółem

Procent

0,03Grunty związane z gospodarką leśną:  
Ogółem lasy:  
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