
Załącznik do uchwały nr 220/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 maja 2013r. 
w sprawie wyraŜenia opinii o uznaniu części lasów naleŜących 
 do Nadleśnictwa Jastrowie za lasy ochronne 
 

Wykaz lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne 
 

Nadleśnictwo   JASTROWIE   Obręb  JASTROWIE                         Gmina   JASTROWIE 
 
 

Określenie  powierzchni  i  opis  lasu Uzasadnienie wniosku Wnioskowane szczególne sposoby 
prowadzenia gospodarki leśnej 

Wiodąca kategoria 
ochronności 

 (inne kategorie) 

Oddziały 

i pododdziały 
Pow.  
w ha Opis lasu 

a) cel uznania 

b) skutki społeczne 

c) skutki przyrodnicze 

d) skutki ekonomiczne 

a) ograniczenie pozyskania 

b) nakazy wykonania określonych zabiegów 

c) konieczność załoŜenia  
i utrzymania urządzeń ochronnych 

d) ograniczenie udostępniania lasu 

1 2 3 4 5 6 

Lasy  wodochronne.  12, 20, 30a-f, h, j, k, 44, 59a, b, d, f, h, i, l-

m, 77, 78, 97, 98a, c-f, 101c-m, o, 102g-i, 

k-n, 122a-c, g-k, 123a, c, d, g, h, 152a, d-i, 

k, m, 177a-d, h-n, 203a, b, d, g, 230a, c, 

241a, b, d, f, h, 290o, p, r, 309a, b, d, g-p, 

344a-d, g, h,  j, 346b, 347g-k, 376a, b, d, 

392d, 393a-c, f, 394b-h, 412a, c, g-j, 427d, 

i-k, 428c-d, 447a, b, d, h, i, l, 470j, k, 471c, 

d, g-l, 472a, c, f, j, k, 489a, d-i, 540g, h, 

541a-g, i-k, 542a-f, j, l, 567a-h, 568f-j; 

582,62 Drzewostany róŜnowiekowe 
sosnowe sporadycznie dębowe, 
brzozowe i olszowe na siedliskach 
borowych i lasowych. 

Lasy połoŜone wzdłuŜ rzek: Piława, 
Płytnica. 

a) Zachowanie trwałości lasów. 

b) Udostępnienie lasu  
o urozmaiconym charakterze.  

c) Zachowanie biologicznej 
róŜnorodności. 

d) Zwiększenie nakładów na 
prowadzenie gospodarki 
leśnej. 

a) UŜytkowanie lasu wg potrzeb 
hodowlanych. 

b) Przebudowa drzewostanów zgodnie  
z zaleceniami ujętymi w planie u.l. 

c) Utrzymanie sprawności urządzeń 
wodnych. 

d) Zgodnie z ustawą o lasach umieszczenie 
tablic informacyjnych  
o czasowym zakazie wstępu do lasu. 

Lasy wodochronne, 
stanowi ące cenne 
fragmenty rodzimej 
przyrody. 

30g, i, 59k, 98b, 122f, 123b, f, 152b, l, 

177o, 203c, f, h, 230b, 241c, i, 309c, f, 

344i, 347d, f, 376c, 412k, 428b, 447g, 

541h, l, m; 

32,85 Drzewostany róŜnowiekowe 
olszowe na siedliskach lasowych. 
Lasy połoŜone wzdłuŜ rzek: Piława, 
Płytnica, Siedliska priorytetowe 
N2000, oraz w stanie „A” połoŜone 
w obszarach N2000 PLH 300017 
„Dolina Rurzycy” 

a) Zachowanie trwałości 
lasów. 

b) Udostępnienie lasu  
o urozmaiconym 
charakterze. 

c) Zachowanie biologicznej 
róŜnorodności. 

d) Zwiększenie nakładów 
na prowadzenie 
gospodarki leśnej. 

a) UŜytkowanie lasu wg potrzeb 
hodowlanych. 

b) Przebudowa drzewostanów zgodnie  
z zaleceniami ujętymi w planie u.l. 

c) Utrzymanie sprawności urządzeń 
wodnych. 

d) Zgodnie z ustawą o lasach 
umieszczenie tablic informacyjnych  
o czasowym zakazie wstępu do lasu. 



 
 
 

 
      

RAZEM  LASY OCHRONNE 
GMINA  JASTROWIE  

786,66 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lasy stanowi ące 
cenne fragmenty 

rodzimej 
przyrody.  

13d, 21b, 22a, 23f, h, 32a, 33a, 34h, 49i, 

50f, 52i, 66l, 111f, 129l, 130p, r, 135d, 

161c, 165l, 177o, 211f, 216b, d, 217c, 

322a, 345n, 360g, 367b, c, 403c, d, 404g, 

j, k, 413m, 415a, 418b, c, 436g, 437g, i, 

440b, c, g, j, l, m, o, 457a, c, 481a, b, 

499c, g, h, j, 529b, h, 530d, 626a-c, 676f-

j; 

171,19 Drzewostany róŜnowiekowe                 
i róŜnogatunkowe na siedliskach 
lasowych i borowych. 

Siedliska priorytetowe N2000, oraz 
w stanie „A” połoŜone w obszarach 
N2000 PLH 300017 „Dolina 
Rurzycy”. 

a) Zachowanie trwałości lasów. 

b) Udostępnienie lasu  
o urozmaiconym charakterze.  

c) Zachowanie biologicznej 
róŜnorodności. 

d) Zwiększenie nakładów na 
prowadzenie gospodarki leśnej. 

a) UŜytkowanie lasu wg potrzeb hodowlanych. 

b) Przebudowa drzewostanów zgodnie  
z zaleceniami ujętymi w planie u.l. 

c) Utrzymanie sprawności urządzeń wodnych. 

d) Zgodnie z ustawą o lasach umieszczenie tablic 
informacyjnych  
o czasowym zakazie wstępu do lasu. 



Nadleśnictwo   JASTROWIE   Obręb  JASTROWIE                     Miasto   JASTROWIE 

Określenie  powierzchni  i  opis  lasu Uzasadnienie wniosku Wnioskowane szczególne sposoby 
prowadzenia gospodarki leśnej 

Wiodąca kategoria 
ochronności 

 (inne kategorie) 

Oddziały 

i pododdziały 
Pow.  
w ha Opis lasu 

e) cel uznania 

f) skutki społeczne 

g) skutki przyrodnicze 

h) skutki ekonomiczne 

e) ograniczenie pozyskania 

f) nakazy wykonania określonych zabiegów 

g) konieczność załoŜenia  
i utrzymania urządzeń ochronnych 

h) ograniczenie udostępniania lasu 

1 2 3 4 5 6 

Lasy  
wodochronne, 
stanowi ące cenne 
fragmenty 
rodzimej 
przyrody, 
poło Ŝone w 
granicach 
administracyjnych 
miast.  

507h, 608r, 610l, 611h, 612g, 642j, 652l, 

662f, 684i, 685d, f, 688i, 693f, h, 694a, g 

695m, n, 696a, 702f, l, o, p, r, 708i, j; 

38,85 Lasy połoŜone wzdłuŜ rzek: 
Płytnica, Gwda. Lasy przylegające 
do jeziora DuŜego, Małego, lasy w 
strefie Zalewu Jastrowskiego. 
Siedliska priorytetowe N2000. Lasy 
połoŜone w granicach 
administracyjnych miasta 
Jastrowie. 

a) Zachowanie trwałości lasów. 

b) Udostępnienie lasu  
o urozmaiconym 
charakterze.  

c) Zachowanie biologicznej 
róŜnorodności. 

d) Zwiększenie nakładów na 
prowadzenie gospodarki 
leśnej. 

a) UŜytkowanie lasu wg potrzeb 
hodowlanych. 

b) Przebudowa drzewostanów zgodnie  
z zaleceniami ujętymi w planie u.l. 

c) Utrzymanie sprawności urządzeń 
wodnych. 

d) Zgodnie z ustawą o lasach umieszczenie 
tablic informacyjnych  
o czasowym zakazie wstępu do lasu. 

Lasy  
wodochronne,  
lasy ochronne 
nasienne, 
poło Ŝone w 
granicach 
administracyjnych 
miast.   

566d; 4,02 Drzewostan sosnowy na siedlisku 
borowym.  
Ponad stuletni drzewostan sosnowy. 
Wyłączony drzewostan  
nasienny Sosny zwyczajnej. 

Las połoŜone w granicach  
administracyjnych miasta  
Jastrowie.  

a) Zachowanie trwałości lasów. 

b) Udostępnienie lasu  
o urozmaiconym charakterze.  

c) Zachowanie biologicznej 
róŜnorodności. 

d) Zwiększenie nakładów na 
prowadzenie gospodarki 
leśnej. 

a) UŜytkowanie lasu wg potrzeb 
hodowlanych. 

b) Przebudowa drzewostanów zgodnie  
z zaleceniami ujętymi w planie u.l. 

c) Utrzymanie sprawności urządzeń 
wodnych.  

d) Zgodnie z ustawą o lasach umieszczenie 
tablic informacyjnych  o czasowym 
zakazie wstępu do lasu. 

Lasy  
wodochronne, 
poło Ŝone w 
granicach 
administracyjnych 
miast.  .  

507-510, 565d, 566a-c, f-h, 578, 582a-c, 

583a, 584, 585, 608n, o, p, 609f, g, 610g-

k, 611c-g, 612b-f, 633-642, 652, 653a, 

661l-n, 662, 682, 683a, c, d, g, i, j, k, 684-

686, 688, 693c, d, 694b-f, 695a-l, o, p,  

696b-g, 697, 698, 702d, i, k, n, 708f-h; 

763,19 Drzewostany róŜnowiekowe 
sosnowe sporadycznie dębowe, 
brzozowe i olszowe na siedliskach 
borowych i lasowych. 

Lasy połoŜone wzdłuŜ rzek: 
Płytnica, Gwda. Lasy przylegające 
do jeziora DuŜego, Małego, lasy w 
strefie Zalewu Jastrowskiego. Lasy 
połoŜone w granicach  
administracyjnych miasta 

a) Zachowanie trwałości 
lasów. 

b) Udostępnienie lasu  
o urozmaiconym 
charakterze.  

c) Zachowanie 
biologicznej 
róŜnorodności. 

d) Zwiększenie nakładów 

a) UŜytkowanie lasu wg potrzeb 
hodowlanych. 

b) Przebudowa drzewostanów zgodnie  
z zaleceniami ujętymi w planie u.l. 

c) Utrzymanie sprawności urządzeń 
wodnych. 

d) Zgodnie z ustawą o lasach 
umieszczenie tablic informacyjnych  
o czasowym zakazie wstępu do 



Jastrowie. na prowadzenie 
gospodarki leśnej. 

lasu. 

Lasy stanowi ące 
cenne fragmenty 
rodzimej 
przyrody, 
poło Ŝone w 
granicach 
administracyjnych 
miast.  .  

242c, 248h, j, 251g, 253a, 272b, c, 273a, 
b, 454a, 525g, 527c, r, 528a, 549j, p, 
553h, 554g, 597a, 598h, 600b, 609h; 

37,00 Drzewostany róŜnowiekowe                
i róŜnogatunkowe na siedliskach 
lasowych i borowych. 

Siedliska priorytetowe N2000. 

Lasy połoŜone w granicach  
administracyjnych miasta 
Jastrowie. 

a)Zachowanie trwałości lasów. 

b)Udostępnienie lasu  
o urozmaiconym charakterze.  

c)Zachowanie biologicznej 
róŜnorodności. 

d)Zwiększenie nakładów na 
prowadzenie gospodarki leśnej. 

a)UŜytkowanie lasu wg potrzeb 
hodowlanych. 

b)Przebudowa drzewostanów zgodnie  
z zaleceniami ujętymi w planie u.l. 

c)Utrzymanie sprawności urządzeń wodnych. 

d)Zgodnie z ustawą o lasach umieszczenie 
tablic informacyjnych  
o czasowym zakazie wstępu do lasu. 

Lasy ochronne 
nasienne, 
poło Ŝone w 
granicach 
administracyjnych 
miast.   

701c, 702a; 8,83 Ponad stuletnie drzewostany 
sosnowe. 

Wyłączone drzewostany  
nasienne Sosny zwyczajnej. 

Lasy połoŜone w granicach  
administracyjnych miasta 
Jastrowie. 

a) Zachowanie trwałości lasów. 

b) Udostępnienie lasu  
o urozmaiconym charakterze.  

c) Zachowanie biologicznej 
róŜnorodności. 

d) Zwiększenie nakładów na 
prowadzenie gospodarki 
leśnej. 

a) Wyłączyć z uŜytkowania rębnego. 

b) UŜytkowanie przedrębne wykonywać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

c) Utrzymanie sprawności urządzeń 
wodnych.  

d) Zgodnie z ustawą o lasach umieszczenie 
tablic informacyjnych  
o czasowym zakazie wstępu do lasu. 

Lasy połoŜone w 
granicach 
administracyjnych 
miast. 

242-247, 248a-g, i, 249d-i, 250f-k, 251f-l, 

252, 253b-d, 254, 267-271, 272a, d-m, 

273c-i, 274-279a-d, h-k, 280d, 291-297, 

298a, c, d, i-l, 310a-c, f, g, i, k-n, p, 318a, 

448-456, 505, 506, 511-524, 525a-f, h-j, 

526, 527b, f, m, t, 528b, 549a-i, k-n, s, 

550, 551, 552, 553a-g, j-l, 554a-f, i-l, 555-

564, 565a-c, 579-581, 586-595, 596a-g, 

597f-i, 598a-k, p, 599, 600a, c-l, 601-607, 

608a-k, m, 609a-d, 610a-f, 611a, b, 612a, 

643-651, 654c, 655-660, 661b, c, f, g, 

683f, 687, 689a-j, 690-692, 693a, b, g, 

699f, h, j, k, 700, 701a, b, d-i, 702b, c, g, 

h, j, m, 705c-h, 706, 707, 708a-d; 

3264,15 Drzewostany róŜnowiekowe               
i róŜnogatunkowe na siedliskach 
borowych i lasowych. 

Lasy połoŜone w granicach  
administracyjnych miasta 
Jastrowie.  

Lasy przylegające do jeziora 
DuŜego, Małego, lasy w strefie 
Zalewu Jastrowskiego. 

a) Zachowanie trwałości lasów. 

b) Udostępnienie lasu  
o urozmaiconym charakterze.  

c) Zachowanie biologicznej 
róŜnorodności. 

d) Zwiększenie nakładów na 
prowadzenie gospodarki 
leśnej. 

a) UŜytkowanie lasu wg potrzeb 
hodowlanych. 

b) Przebudowa drzewostanów zgodnie  
z zaleceniami ujętymi w planie u.l. 

c) Utrzymanie sprawności urządzeń 
wodnych.  

d) Zgodnie z ustawą o lasach umieszczenie 
tablic informacyjnych  
o czasowym zakazie wstępu do lasu. 

RAZEM  LASY OCHRONNE 
MIASTO  JASTROWIE  4116,04 

   

 


