
         Załącznik do uchwały nr 233/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu w sprawie wyraŜenia opinii o uznaniu części lasów naleŜących do Nadleśnictwa Płytnicy z siedzibą w Nowej Szwecji za 
lasy ochronne 
 

 WYKAZ LASÓW WNIOSKOWANYCH O UZNANIE ZA OCHRONNE W GMINIE JASTROWIE 
Nadleśnictwo PŁYTNICA 
Obręb  PŁYTNICA 

OKREŚLENIE POWIERZCHNI I OPIS LASU UZASADNIENIE WNIOSKU 
WNIOSKOWANE SZCZEGÓLNE 

SPOSOBY PROWADZENIA 
GOSPODARKI LE ŚNEJ 

Poz. 
Wiodąca kategoria 
ochronności  (inne 

kategorie) 
Oddziały i pododdziały 

Powierzchnia 
(w ha) 

Opis lasu 

− cel uznania 
− skutki społeczne 
− skutki przyrodnicze 
− skutki ekonomiczne 

♦ ograniczenie pozyskania 
♦ nakazy wykonania określonych zabiegów 
♦ konieczność załoŜenia i utrzymania urządzeń 

ochronnych 
♦ ograniczenie udostępniania lasu  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Lasy wodochronne 1a-h, 2a-d, 3a-c, 4b,d,g-i,r, 5a,b,d-h, 6b-g, 7a-c, 11, 
106a,c-g,j,l,m, 149b-g,k-o,r, 215a,c,g, 271a-g,i,k, 
272a,b,g, 343c,d,g,h,l, 344a,b,j,l, 345a,b,g, 346d, 
347d, 410h-j,l,m, 411a,g,h, 586h, 587i.   

205,92 Drzewostany 
wszystkich klas 
wieku na 
siedliskach 
wilgotnych oraz 
świeŜych 
połoŜonych 
wzdłuŜ 
naturalnych 
cieków wodnych 
(Płytnica, 
Rurzyca) i jezior 
bądź 
zawierających 
fragmenty siedlisk 
wilgotnych i 
bagiennych 
naleŜących do 
naturalnych 
układów 
hydrologicznych.  

Lasy  HCVF 4.1. 

PołoŜone w 
obszarze Natura 
2000 PLB300012 
„Puszcza nad 
Gwdą”  

• Ochrona krajobrazu i ekotonu wodno-
leśnego wzdłuŜ cieków wodnych i jezior, 
ciągów hydrologicznych tworzonych 
przez siedliska wilgotne oraz 
ekosystemów siedlisk wilgotnych 
zabezpieczających zasoby wody. 

• Wzrost wartości pozaprodukcyjnych 
funkcji lasu. 

• Zachowanie biologicznej róŜnorodności. 

• Zwiększenie nakładów na prowadzenie 
gospodarki leśnej. 

Wszelkie działania zaprojektowane w ramach 
planu urządzenia lasu na przedmiotowym terenie 
wynikają ze stwierdzonych na gruncie 
indywidualnych potrzeb hodowlano-ochronnych 
poszczególnych drzewostanów i nie mogą 
negatywnie oddziaływać na zasoby wodne.  

Utrzymanie sprawności urządzeń wodnych. 

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



OKREŚLENIE POWIERZCHNI I OPIS LASU UZASADNIENIE WNIOSKU 
WNIOSKOWANE SZCZEGÓLNE 

SPOSOBY PROWADZENIA 
GOSPODARKI LE ŚNEJ 

Poz. 
Wiodąca kategoria 
ochronności  (inne 

kategorie) 
Oddziały i pododdziały 

Powierzchnia 
(w ha) 

Opis lasu 

− cel uznania 
− skutki społeczne 
− skutki przyrodnicze 
− skutki ekonomiczne 

♦ ograniczenie pozyskania 
♦ nakazy wykonania określonych zabiegów 
♦ konieczność załoŜenia i utrzymania urządzeń 

ochronnych 
♦ ograniczenie udostępniania lasu  

1 2 3 4 5 6 7 

2 Lasy stanowiące 
cenne fragmenty 
rodzimej przyrody, 
wodochronne  

4c, 5c, 6a, 106b,i, 149h-j,p, 215b,f, 271h,j, 272f, 
343f,i, 345h, 346f, 410k. 

23,73 Drzewostany 
wszystkich klas 
wieku na 
siedliskach 
bagiennych i 
łęgowych 
zinwentaryzowane 
jako siedliska 
przyrodnicze 
Natura 2000. 

Lasy  HCVF 3.1, 
4.1. 

PołoŜone w 
obszarze Natura 
2000 PLB300012 
„Puszcza nad 
Gwdą” 

• Zapewnienie ochrony róŜnorodności 
biologicznej drzewostanów spełniających 
kryteria siedlisk przyrodniczych Natura 
2000 (91DO i 91EO). 

• Ochrona krajobrazu i ekotonu wodno-
leśnego wzdłuŜ cieków wodnych i jezior, 
ciągów hydrologicznych tworzonych 
przez siedliska wilgotne i bagienne oraz 
ekosystemów siedlisk wilgotnych i 
bagiennych zabezpieczających zasoby 
wody. 

• Wzrost wartości pozaprodukcyjnych 
funkcji lasu. 

•  Zachowanie biologicznej róŜnorodności. 

• Zwiększenie nakładów na prowadzenie 
gospodarki leśnej. 
 

Nie projekyowano zabiegów ochronnych w ramach 
PUL.  

Utrzymanie sprawności urządzeń wodnych. 

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

3 Lasy stanowiące 
drzewostany nasienne 
wyłączone z 
uŜytkowania rębnego 

563c. 4,32 Drzewostan VI 
klasy wieku na 
siedlisku boru 
świeŜego.  

PołoŜony  w 
obszarze Natura 
2000 PLB300012 
„Puszcza nad 
Gwdą” 

 

• Wyłączony drzewostan nasienny. 
Zachowanie trwałości lasów. 

• Wzrost atrakcyjności turystycznej 
regionu. 

• Zachowanie i podniesienie walorów 
przyrodniczych regionu. 

• Wzrost wartości pozaprodukcyjnych 
funkcji lasu. Zwiększenie nakładów na 
prowadzenie gospodarki leśnej. 

Prowadzenie gospodarki leśnej z uwzględnieniem 
ograniczeń wynikających z zasad selekcji i 
gospodarki nasiennej w celu zachowania leśnych 
zasobów genowych.  

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

  Razem lasy ochronne w gminie Jastrowie 233,97 
 

  

 


