
Leśnictwo i łowiectwo 
1. Powierzchnia gruntów leśnych obejmuje powierzchnię 

lasów oraz gruntów związanych z gospodarką leśną.
Do powierzchni lasów zalicza się grunty o zwartej po-

wierzchni co najmniej 0,10 ha:
 – pokryte roślinnością leśną (powierzchnia zalesiona),
 – przejściowo pozbawione roślinności leśnej (powierzchnia 

niezalesiona).
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 le-
śnej: budynki i budowle, linie podziału przestrzennego lasu, drogi 
leśne, szkółki leśne, miejsca składowania drewna itp.

2. Lesistość (wskaźnik lesistości) obliczono jako udział po-
wierzchni lasów w ogólnej powierzchni województwa, powiatu, gminy.

3. Przez odnowienia rozumie się powstawanie młodego drze-
wostanu w miejsce drzewostanu usuwanego lub usuniętego.

Zalesienia polegają na zakładaniu upraw leśnych na gruntach po-
zostających poprzednio poza uprawą leśną, tj. gruntach nieleśnych. 

4. Obwód łowiecki stanowi obszar gruntów o ciągłej po-
wierzchni, zamkniętej jego granicami, nie mniejszy niż 3 tys. ha, 
na którego obszarze istnieją warunki do prowadzenia łowiectwa 
(w szczególnych przypadkach mogą być tworzone obwody ło-
wieckie o mniejszej powierzchni).

Forestry and hunting 
1. Forest land includes forest area as well as land connected 

with forest management.
Forest area includes land with a contiguous area of at least 

0.10 ha: 
 – covered with forest vegetation (wooded area), 
 – temporarily devoid of forest vegetation (non-wooded 

area).
These areas are designated for forest production, comprising 

parts of nature reserves and national parks or registered as na-
ture monuments.

Land connected with forest management includes land 
used for purposes of silviculture: buildings and structures, spa-
tial division lines in forests, forest roads, forest nurseries, depot 
areas etc.

2. Forest cover (forest cover indicator) has been calculated 
as the percentage ratio of forest area to the total area of voivod-
ship, poviat, gmina.

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

Afforestation consists in establishing forest cultures on land 
previously outside forest management, i.e. on non-forest land.

4. Hunting district is an area of land of at least 3 thousand 
ha on the territory with conditions for hunting (in special cases 
hunting districts can cover a smaller area).




