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Rolnictwo 
 

1. Prezentowane informacje opracowano me-
todą rodzaju działalności i dotyczą działalności 
rolniczej w zakresie produkcji roślinnej i zwierzę-
cej prowadzonej przez podmioty gospodarcze 
niezależnie od sekcji PKD 2007, do której są 
zaliczane.  

2. Gospodarstwo rolne to jednostka wyodręb-
niona pod względem technicznym i ekonomicznym, 
posiadająca odrębne kierownictwo (użytkownik lub 
zarządzający) i prowadząca działalność rolniczą.

Gospodarstwo indywidualne to gospodarstwo 
rolne użytkowane przez osobę fizyczną. 

Gospodarstwa indywidualne obejmują: 
1) gospodarstwa o powierzchni 1 ha i wię-

cej użytków rolnych; 
2) gospodarstwa o powierzchni poniżej

1 ha użytków rolnych (w tym nieposiadające 
użytków rolnych) prowadzące produkcję rolną 
(roślinną i zwierzęcą) o znaczącej — określonej 
odpowiednimi progami — skali, w tym działy 
specjalne produkcji rolnej. 

Do działalności rolniczej zaliczamy działalność 
związaną z uprawą roślin, która obejmuje: 
wszystkie uprawy rolne (w tym grzyby jadalne), 
warzywnictwo i ogrodnictwo, szkółkarstwo, ho-
dowlę i nasiennictwo roślin rolniczych i ogrodni-
czych oraz chów i hodowlę zwierząt gospodar-
skich, tj. bydła, owiec, kóz, koni, trzody chlewnej, 
drobiu, królików, pozostałych zwierząt futerko-
wych, dzikich zwierząt utrzymywanych w gospo-
darstwie dla produkcji mięsa (np. dziki, sarny, 
daniele) i pszczół, a także działalność polegającą 
na utrzymaniu użytków rolnych według zasad 
dobrej kultury rolnej (zgodnie z normami). 

3. Zgodnie z definicjami w ust. 2, od 2010 r. 
w badaniach rolniczych nie ujmuje się posiadaczy 
użytków rolnych nieprowadzących działalności 
rolniczej oraz posiadaczy poniżej 1 ha użytków 
rolnych prowadzących działalność rolniczą
o małej skali (poniżej określonych progów). 

4. Powierzchnia użytków rolnych obejmuje 
powierzchnię użytków rolnych w dobrej kulturze 
rolnej i użytków rolnych pozostałych. 

 Agriculture 
 

1. The presented information was compiled 
using the kind-of-activity method and concerns 
agricultural activity in the area of crop and animal 
production conducted by economic entities re-
gardless of the section of the NACE  
Rev. 2 in which they are included.  

2. An agricultural holding is understood as a 
single unit, both technically and economically, 
which has a single management (holder or man-
ager) and which conducts agricultural activity. 

Private farm is understood as an agricultural 
holding used by a natural person. 

Private farms include: 
1) holdings with an area of 1 ha or more of 

agricultural land; 
2) holdings with an area of less than 1 ha 

of agricultural land (including holdings without 
agricultural land) conducting agricultural produc-
tion (crop and animal output) of significant — 
determined by the appropriate thresholds — 
scale, of which special branches of agricultural 
activities. 

An agricultural activity includes activity related 
to the cultivation of plants, which covers: all field 
crops (including mushrooms), vegetable garden-
ing and horticulture, nursery, cultivation and seed 
production of agricultural and horticultural crops 
as well as activity related to rearing and breeding 
of livestock, such as cattle, sheep, goats, horses, 
pigs, poultry, rabbits, other fur-covered animals, 
wild animals kept for slaughter (such as wild boar, 
roe deer, fallow deer) and bees, as well as activity 
of maintaining agricultural land in accordance with 
cultivation principles with respects for environ-
ment protection requirements (according to the 
norms). 

3. According to the definitions in item 2, since 
2010 agricultural surveys have not included 
owners of agricultural land who do not conduct 
agricultural activities, and owners of less than 1 
ha of agricultural land who conduct agricultural 
activities on a small scale (below the specified 
thresholds). 

4. The agricultural land area including area of 
agricultural land in a good agricultural condition 
and other agricultural land. 
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Użytki rolne w dobrej kulturze rolnej — utrzy-
mywane zgodnie z normami spełniającymi wy-
mogi ustawy z dnia 5 II 2015 r. o płatnościach w 
ramach systemów wsparcia bezpośredniego 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1551) — 
prezentuje się w podziale na: powierzchnię pod 
zasiewami, grunty ugorowane, uprawy trwałe 
(w tym sady), ogrody przydomowe, łąki trwałe
i pastwiska trwałe. 

Użytki rolne pozostałe to użytki rolne nieużyt-
kowane i nieutrzymywane w dobrej kulturze 
rolnej. 

Powierzchnia zasiewów to powierzchnia 
wszystkich upraw zasianych i zasadzonych
w gospodarstwie rolnym z wyłączeniem od 2010 r. 
powierzchni upraw zaliczanych do upraw trwałych, 
a także powierzchni ogrodów przydomowych oraz 
upraw na przyoranie uprawianych jako plon głów-
ny. 

Dane o powierzchni i produkcji warzyw oraz 
truskawek uwzględniają ich uprawę w ogrodach 
przydomowych. Od 2013 r. dane dotyczące 
truskawek obejmują także uprawy ekologiczne. 

Dane dotyczące drzew i krzewów owocowych 
do 2014 r. uwzględniały ich uprawę poza sadami. 
W 2015 r. dane o powierzchni uprawy drzew
i krzewów owocowych dotyczyły wyłącznie sa-
dów, ale dane o zbiorach z tego okresu obejmo-
wały produkcję owoców zarówno w sadach, jak
i poza sadami. Od 2016 r. dane dotyczące po-
wierzchni i zbiorów owoców z drzew i krzewów 
odnoszą się jedynie do ich upraw w sadach. 

Od 2014 r. powierzchnie upraw warzywniczych, 
sadowniczych oraz truskawek dla poziomu woje-
wództwa są szacowane wyłącznie według poło-
żenia gruntów. 

Grunty ugorowane to grunty orne niewykorzy-
stywane do celów produkcyjnych, ale utrzymane 
według zasad dobrej kultury rolnej, przy zacho-
waniu wymogów ochrony środowiska, łącznie
z powierzchnią upraw na przyoranie uprawianych 
jako plon główny (nawozy zielone). 

Uprawy trwałe to łączna powierzchnia plantacji 
drzew i krzewów owocowych oraz ich szkółek 
(sady), szkółek drzew i krzewów ozdobnych, 
szkółek drzew leśnych do celów handlowych, 
innych upraw trwałych, w tym wikliny oraz drzew
i krzewów owocowych rosnących poza planta-
cjami, a także upraw trwałych pod osłonami. 

Ogrody przydomowe to powierzchnia upraw 
przeznaczonych przede wszystkim na samozao-
patrzenie. Do ogrodów przydomowych nie zalicza 
się powierzchni trawników i ogrodów ozdobnych 
oraz powierzchni przeznaczonej na rekreację. 

Łąki i pastwiska są to łąki i pastwiska trwałe, 
do których nie zalicza się gruntów ornych obsia-
nych trawami w ramach płodozmianu. 

Agricultural land in a good agricultural con-
dition — maintained in accordance with norms 
meeting requirements of the Law of 5 II 2015 
on payments under direct support schemes (uni-
fied text: Journal of Laws 2015 item 1551) — is 
presented on the basis of a division into sown 
area, fallow land, permanent crops (including 
orchards), kitchen gardens, permanent meadows 
and permanent pastures. 

Other agricultural land is agricultural land 
which is not used and maintained in a good con-
dition. 

Sown area is the area of all crops sown and 
planted in the agricultural holding, except since 
2010 for the area of crops which were included to 
permanent crops, as well as the area of kitchen 
gardens and crop area intended for ploughing, 
cultivated as major crops. 

Data on the area and production of vegetables 
and strawberries include their cultivation in the 
kitchen gardens. Since 2013 data on strawberries 
have included also organic plantations.  

Data on fruit trees and bushes up to 2014 in-
cluded their cultivation out of plantations. In 2015 
area of fruit trees and bushes concerned only 
orchards but data on fruit production concerned 
the production from orchards, as well as outside 
plantations. Since 2016 data on area and fruit 
production from fruit trees and bushes have 
related to orchards only.  

Since 2014 data on area of vegetables, fruit 
from fruit trees and bushes and strawberries for 
the voivodship level, have been according to field 
location only. 

Fallow land is the arable land not used for pro-
duction purposes but maintained in a good agri-
cultural condition, in compliance with the envi-
ronmental protection requirements, as well as the 
crop area intended for ploughing of plants culti-
vated as major crops (green fertilizers). 

Permanent crops stand for the total plantation 
area of fruit-bearing trees and shrubs, and their 
nurseries (orchards), nurseries of ornamental 
trees and shrubs, and nurseries of forest trees for 
commercial purposes, as well as other permanent 
crops, of which wicker, fruit-bearing trees and 
shrubs grown outside plantations, as well as other 
permanent crops cultivated under covers. 

Kitchen gardens stand for the area of crops 
which mainly serve as self-supplies. The area of 
lawns and ornamental gardens, as well as recrea-
tion area, should not be treated as part of kitchen 
gardens. 

Meadows and pastures are understood as 
permanent meadows and pastures, and do not 
include arable land sown with grass as part of 
crop rotation. 
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5. Globalna produkcja rolnicza obejmuje: 
1) produkcję roślinną, tj. surowe (nie-

przetworzone) produkty pochodzenia roślinnego 
(zbiory danego roku); 

2) produkcję zwierzęcą, tj. produkcję 
żywca rzeźnego oraz surowych (nieprzetworzo-
nych) produktów pochodzenia zwierzęcego
i przyrost pogłowia zwierząt gospodarskich (in-
wentarza żywego — stada podstawowego 
i obrotowego), do którego zaliczono: bydło, trzodę 
chlewną, owce, konie i drób. 

Końcowa produkcja rolnicza stanowi sumę 
wartości: produkcji towarowej, spożycia natural-
nego produktów rolnych pochodzących z własnej 
produkcji, przyrostu zapasów produktów roślin-
nych i zwierzęcych oraz przyrostu wartości po-
głowia zwierząt gospodarskich (inwentarza żywe-
go — stada podstawowego i obrotowego). Pro-
dukcja końcowa, w odróżnieniu od produkcji 
globalnej, nie obejmuje tych produktów pocho-
dzących z własnej produkcji, które zostały zużyte 
na cele produkcyjne, np. pasz, materiału siewne-
go, obornika. 

Towarowa produkcja rolnicza stanowi sumę 
sprzedaży produktów rolnych do skupu oraz na 
targowiskach.  

W produkcji rolniczej (globalnej, końcowej i to-
warowej) prezentowane dane nie uwzględniają 
płatności uzupełniających do powierzchni upraw 
(m.in. chmielu, tytoniu, zbóż, oleistych, strączko-
wych i roślin przeznaczonych na nasiona oraz
na paszę). 

6. Przy ustalaniu produkcji rolniczej w cenach 
stałych przyjęto średnie krajowe ceny bieżące z 
roku poprzedzającego rok badany (dla sprzedaży 
targowiskowej — ceny uzyskiwane przez rolników 
na targowiskach, dla pozostałych elementów 
produkcji — średnie ceny skupu), z wyjątkiem 
ziemniaków, warzyw i owoców, w przypadku 
których przyjmuje się średnie ceny z dwóch 
kolejnych lat, tj. z roku poprzedzającego rok 
badany i z roku badanego, np. dla 2016 r. — z lat 
2015 i 2016. 

7. Dane o produkcji, plonach i skupie zbóż, 
strączkowych i oleistych dotyczą ziarna. Dane 
dotyczące zbóż obejmują: zboża podstawowe, 
mieszanki zbożowe, kukurydzę na ziarno, grykę, 
proso i inne zbożowe. Dane dotyczące zbóż 
podstawowych, tj. pszenicy, żyta, jęczmienia, 
owsa i pszenżyta — jeśli nie zaznaczono inaczej 
— nie obejmują mieszanek zbożowych. 

Strączkowe na ziarno obejmują: konsumpcyjne 
(groch, fasola, bób oraz pozostałe) i pastewne 
(peluszka, wyka, łubin, bobik oraz pozostałe,
np. mieszanki strączkowe). 

Do upraw przemysłowych zalicza się: buraki 
cukrowe, uprawy roślin oleistych (rzepak, rzepik, 
mak, słonecznik, soja, gorczyca i len oleisty), 
włóknistych (len, konopie) i innych przemysło-

5. Gross agricultural output includes:  
1) crop output, i.e., raw (not processed) 

products of plant origin (production for a given 
year); 

2) animal output, i.e., production of ani-
mals for slaughter, raw (not processed) products 
of animal origin as well as the increase in farm 
animal stocks (livestock — the basic and working 
herd), which include: cattle, pigs, sheep, horses 
and poultry. 

Final agricultural output is the sum of the fol-
lowing values: market output, own consumption of 
agricultural products from own production, in-
creases in inventories products of plant and 
animal origin and the increase in farm animal 
stocks (livestock — the basic and working herd). 
Final output, as opposed to gross output, does 
not include those products from own output that 
were utilized for production purposes, e.g. feed, 
sown material, manure. 

Agricultural market output is the sum of agri-
cultural product sales at procurement centres and 
on marketplaces. 

Agricultural output (gross, final and market) the 
presented data are not include supplementary 
area payments calculated for particular year 
(among others: hop, tobacco, cereals, oilseeds 
crops, pulses and plants intended for seeds and 
feed). 

6. The average national current prices for the 
year preceding the surveyed year were assumed 
in calculating agricultural output in constant prices 
(for market sales — prices received by farmers at 
marketplaces, for other elements of production — 
average procurement prices), excluding potatoes, 
vegetables and fruits, for which the average 
prices for two consecutive years, i.e., from the 
year preceding the surveyed year and from the 
survey year, e.g. for 2016 — the prices from 2015 
and 2016, are assumed. 

7. Data regarding the production, yields and 
procurement of pulses and oilseeds plants as 
well as cereals concerns grain. Data concerning 
cereals include: basic cereals, cereal mixed, 
maize for grain, buckwheat, millet and other 
cereals. Data regarding basic cereals, i.e., 
wheat, rye, barley, oats and triticale, unless oth-
erwise indicated, do not include cereal mixed. 

Pulses for grain include: consumer pulses 
(peas, beans, broad beans and others) and feed 
pulses (field peas, vetch, lupine, field beans and 
others, e.g. pulses mixed). 

Industrial crops include: sugar beets, oilseeds 
crops (rape, turnip rape, poppy, sunflower, soya, 
mustard and oil-flax), fibrous plants (flax, hemp) 
and other industrial plants (i.e. tobacco, hop, 
chicory). Feed plants include: pulses, small-seed 
legumes (of which perennial legumes: clover, 
lucerne and sainfoin) with other feed plants and 
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wych (tj. tytoń, chmiel, cykorię). Uprawy pastew-
ne obejmują: strączkowe pastewne, motylkowe 
drobnonasienne (w tym wieloletnie, tj. koniczyna, 
lucerna i esparceta) z innymi pastewnymi i tra-
wami, a także okopowe pastewne (buraki pa-
stewne, brukiew, marchew pastewna, kapusta 
pastewna, rzepa itp.) oraz kukurydzę na zielonkę. 

8. Dane o ciągnikach rolniczych dotyczą cią-
gników 4-kołowych i gąsienicowych. 

9. Skup produktów rolnych dotyczy ilości
i wartości produktów rolnych (roślinnych i zwie-
rzęcych) skupionych przez podmioty gospodarcze 
bezpośrednio od producentów.  

10. Lata gospodarcze obejmują okres od 1 VII 
do 30 VI (np. rok gospodarczy 2015/16 oznacza 
okres od 1 VII 2015 r. do 30 VI 2016 r.). 

11. Do wyliczeń wskaźników natężenia przyjęto 
— jeśli nie zaznaczono inaczej — użytki rolne, 
powierzchnię zasiewów i zwierzęta gospodarskie 
według stanu w czerwcu, a w 2010 r. na podsta-
wie Powszechnego Spisu Rolnego przeprowa-
dzonego we wrześniu 2010 r. według stanu 
w dniu 30 VI. 

12. Dane o użytkowaniu gruntów, powierzchni 
zasiewów, zbiorach i plonach ziemiopłodów, 
zwierzętach gospodarskich i produkcji zwierzęcej 
oraz o ciągnikach opracowano na podstawie 
sprawozdawczości, wyników badań reprezenta-
cyjnych, wyników spisów rolniczych i szacunków. 

13. Dane — jeśli nie zaznaczono inaczej — 
prezentuje się według siedziby użytkownika 
gospodarstwa. 

 

field grasses, as well as root plants (fodder beet, 
rutabaga, fodder carrot, fodder cabbage, turnip) 
and maize for green feed. 

8. Data regarding agricultural tractors con-
cern 4-wheeled and tracked tractors. 

9. Procurement of agricultural products in-
cludes the quantity and value of agricultural 
products (crop and animal origin) purchased by 
economic entities directly from producers.  

10. Farming years cover the period from 1 VII 
to 30 VI (e.g. the 2015/16 farming year covers the 
period from 1 VII 2015 to 30 VI 2016). 

11. Intensity ratios were calculated on the basis 
of agricultural land, sown area, and livestock as of 
June, unless otherwise indicated, in 2010 on the 
basis of the Agricultural Census conducted in 
September 2010 — as of 30 VI. 

12. Data regarding land use, sown area, crop 
production and yields, livestock and animal-
based production, as well as tractors were com-
piled on the basis of reports, results of sample 
surveys, agricultural census results and esti-
mates. 

13. Data — unless otherwise stated — are 
presented by the official residence of the land 
user. 

 

 

 

Leśnictwo 
 

1. Informacje w zakresie leśnictwa dotyczą: 
1) lasów publicznych stanowiących wła-

sność:  
a) Skarbu Państwa — zarządzanych oraz 

użytkowanych czasowo lub wieczyście przez: 
— Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 

Państwowe (w skrócie Lasy Państwowe), nadzo-
rowane przez Ministra Środowiska, 

— jednostki ochrony przyrody (parki naro-
dowe), 

— jednostki organizacyjne innych mini-
strów, wojewodów, gmin lub związków komunal-
nych i Agencję Nieruchomości Rolnych,  

b) gmin (w tym gmin mających również status 
miasta na prawach powiatu), 

c) innych jednostek publicznych, np. szkół 
wyższych, instytucji naukowych itp.; 

2) lasów prywatnych stanowiących wła-
sność:  

a) osób fizycznych,  
b) wspólnot gruntowych będących własnością 

wszystkich lub części mieszkańców wsi,  

 Forestry 
 

1. Information within the scope of forestry con-
cerns: 

1) public forests owned by: 
a) the State Treasury — managed and utilized 

temporarily or perpetually by:  
— the State Forests National Forest Hold-

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

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

ferent ministers, voivods, gminas or municipal 
associations and the Agricultural Property Agen-
cy, 

b) gminas (of which gminas which are also 
cities with powiat status), 

c) other public units, e.g. higher education 
institutions, science institutions etc.; 

2) private forests owned by:  
a) natural persons,  
b) land held in common by all or part of the 

residents of a village,  
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c) spółdzielni produkcji rolniczej, 
d) innych osób prawnych. 
2. Powierzchnia gruntów leśnych obejmuje 

powierzchnię lasów oraz gruntów związanych
z gospodarką leśną. 

Do powierzchni lasów zalicza się grunty
o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha: 

— pokryte roślinnością leśną (powierzch-
nia zalesiona), 

— przejściowo pozbawione roślinności 
leśnej (zręby, halizny, płazowiny, plantacje cho-
inek i krzewów oraz poletka łowieckie). 

Są to grunty przeznaczone do produkcji leśnej 
lub wchodzące w skład rezerwatów przyrody
i parków narodowych albo wpisane do rejestru 
zabytków. 

Do gruntów związanych z gospodarką leśną 
zalicza się grunty zajęte pod wykorzystywane dla 
potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, 
linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, 
szkółki leśne, miejsca składowania drewna itp. 

Zręby są to grunty przejściowo pozbawione 
drzewostanu w ciągu ostatnich 5 lat (do 2008 r. 
— 2 lat) i przewidywane do odnowienia w najbliż-
szych latach. 

Halizny są to grunty przejściowo pozbawione 
drzewostanu dłużej niż 5 lat (do 2008 r. — 2 lata) 
oraz uprawy i młodniki l klasy wieku (1—20 lat)
o zadrzewieniu niższym niż 0,5 (pełne zadrze-
wienie — 1,0), przewidywane do odnowienia w 
najbliższych latach. 

Płazowiny są to grunty porośnięte drzewami II 
klasy wieku (21—40 lat) o zadrzewieniu do 0,3 
włącznie albo drzewami III i wyższych klas wieku 
(41 lat i więcej) o zadrzewieniu do 0,2 włącznie,
z wyjątkiem drzewostanów w klasie odnowienia
i do odnowienia. 

Drzewostany w klasie odnowienia są to drze-
wostany rębne i przeszłorębne podlegające 
jednocześnie użytkowaniu i odnowieniu (pod 
osłoną), w których co najmniej 50% powierzchni 
(w drzewostanach użytkowanych rębniami gniaz-
dowymi co najmniej 30% powierzchni) zostało 
odnowione sztucznie lub naturalnie oraz drzewo-
stany młodszych klas wieku wymagające przebu-
dowy za pomocą rębni złożonych, z uwagi na złe 
efekty produkcyjne. 

Drzewostany w klasie do odnowienia obejmu-
ją drzewostany rębne i przeszłorębne użytkowane 
rębniami złożonymi, które wymagają uprzedniego 
odnowienia jako bezwzględnego warunku konty-
nuacji cięć tymi rębniami. 

Drzewostany o budowie przerębowej są to 
drzewostany składające się z grup i kęp drzew
o różnym wieku i wysokości, przenikające się 
nawzajem na całej powierzchni, w których prowa-
dzone są jednocześnie zabiegi związane z użyt-
kowaniem, odnowieniem i pielęgnowaniem lasu. 

c) agricultural production cooperatives,  
d) other legal persons. 
2. Forest land includes areas of forest as well 

as land connected with silviculture. 
Forest area includes land with a homogeneous 

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 silviculture pro-
duction, comprising portions of nature reserves 
and national parks or are registered as nature 
monuments. 

Land connected with silviculture includes 
land used for purposes of forest management: 
buildings and structures, spatial division lines in 
forests, forest roads, forest nurseries, wood 
stockpiling areas, etc. 

Felling sites are areas temporarily devoid of 
tree stands within the past 5 years (until 2008 — 
2 years) and designated for renewal in coming 
years. 

Blanks are areas temporarily devoid of tree 
stands for longer than 5 years (until 2008 — 2 
years) as well as crops and greenwoods in age 
category I (1—20 years), with plantings at less 
than 0,5 (full planting at 1,0), designated for 
renewal in coming years. 

Irregularly stocked open stands are areas 
planted with trees in age category II (21—40 
years) with plantings of up to 0,3 inclusive, or 
planted with trees in age category III or higher (41 
years or more) with plantings of up to 0,2 inclu-
sive, excluding tree stands in the restocking class 
and in the class for restocking. 

Tree stands in the restocking class are tree 
stands which have reached or passed felling 
maturity being simultaneously utilized and re-
newed (under cover), in which at least 50% of the 
area (in tree stands utilized through nested 
fellings of at least 30% of the area) was renewed 
artificially or naturally as well as tree stands in the 
lower age categories requiring reconstruction 
through complex fellings in view of poor produc-
tion results. 

Tree stands in the class for restocking in-
clude tree stands that have reached or passed 
felling maturity, that are utilized through complex 
fellings and that require prior renewal as the 
necessary condition for continuation of these 
fellings. 

Tree stands with a selection structure are 
tree stands consisting of groups and clumps of 
trees of various ages and heights, intermingled 
throughout the entire stand, in which activity 
connected with the utilization, renewal and tend-
ing of the forest is conducted simultaneously. 



ROLNICTWO. ŁOWIECTWO. LEŚNICTWO 

 

 

322

Przez odnowienia rozumie się powstawanie 
młodego drzewostanu w miejsce drzewostanu 
usuwanego lub usuniętego: 

1) odnowienia sztuczne są to uprawy le-
śne zakładane przez sadzenie lub siew; 

2) odnowienia naturalne są to uprawy le-
śne powstałe na powierzchni lasów z samosiewu 
i odrośli, uznane za pełnowartościowe i pokrywa-
jące co najmniej 50% terenu. 

Zalesienia polegają na zakładaniu upraw le-
śnych na gruntach pozostających poprzednio 
poza uprawą leśną (niezaliczonych do po-
wierzchni lasów). 

Zadrzewienia są to produkcyjne i ochronne 
skupiska drzew i krzewów na terenach poza 
lasami. Występują wzdłuż tras komunikacyjnych
i cieków wodnych, wśród upraw rolnych, przy 
domach i budynkach gospodarczych oraz w 
obrębie i przy zakładach przemysłowych.
Do zadrzewień nie zalicza się: sadów, plantacji, 
szkółek drzew i krzewów, cmentarzy, urządzonej 
zieleni w miastach i wsiach, ogrodów działko-
wych, skupisk drzew otaczających obiekty zabyt-
kowe. 

3. Wskaźnik lesistości (lesistość) obliczono 
jako stosunek procentowy powierzchni lasów
do ogólnej powierzchni województwa. 

Udział powierzchni gruntów leśnych w po-
wierzchni lądowej województwa obliczono jako 
stosunek powierzchni lasów i gruntów związa-
nych z gospodarką leśną do powierzchni ogólnej 
województwa pomniejszonej o grunty pod woda-
mi (obejmujące powierzchniowe wody płynące 
oraz stojące); od 2002 r. — zgodnie z rozporzą-
dzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Bu-
downictwa z dnia 29 III 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) — do po-
wierzchni lądowej kraju zalicza się grunty pod 
stawami oraz rowy użytkowane rolniczo. 

4. Dane o pozyskaniu drewna w podziale we-
dług sortymentów drzewnych opracowano
na podstawie klasyfikacji jakościowo-wymiarowej 
określonej Polskimi Normami.  

 

Renewals are understood as new tree stands 
formed in place of removed stands: 

1) artificial renewals are tree crops estab-
lished through planting or sowing; 

2) natural renewals are tree crops formed 
in woodland areas through self-seeding and 
offshoots, considered full-value and covering at 
least 50% of the area. 

Afforestation consists in establishing woodland 
crops on land previously outside silviculture (not 
included in forest area). 

Plantings are productive and protective clusters 
of trees and shrubs outside the forest. The term 
includes trees along roads, rivers, canals and 
among agricultural crops, on farmlands and within 
plants area. The term excludes orchards, planta-
tions, forest and shrub nurseries, cemeteries and 
estate green belts within cities and rural, home 
gardens and allotments, trees and shrubs sur-
rounding monumental places. 

3. The forest cover indicator (forest cover) was 
calculated as the percentage ratio of forest area 
to the total area of the voivodship. 

Share of forest land in land area of the voi-
vodship is calculated as the percentage ratio of 
forest area (including land connected with silvicul-
ture) to the total area of the voivodship without 
lands under waters (i.e. surface flowing waters 
and surface standing waters). According to the 
decree of the Minister of Regional Development 
and Construction, dated 29 III 2001 in regard to 
the registration of land and buildings (unified text: 
Journal of Laws 2016 item 1034) — since 2002 
land under ponds as well as ditches used for 
agricultural purposes have been calculated to 
land area. 

4. Data on removals in the rows according to 
wood assortments were compiled on the basis of 
the quality-size classification defined by Polish 
Norms.  

 

 


