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Nadleśnictwo  Lipka   Obręb  Lipka  gmina Złotów 
 

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 glebochronne  479f,g. 3,39 Drzewostany róŜnowiekowe i 
róŜnogatunkowe na siedliskach  
lasowych. PołoŜone  na stromych 
stokach  w otulinie rezerwatu 
„Uroczysko Jary”  oraz 
szczególne formy ukształtowania 
terenu (ozy).  

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. 
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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, 
chroniące zasoby 
wód 
powierzchniowych  
i podziemnych 

 223a, 224a,c, 225a-j, 226b-j ,244i,o,r,s,w,  
247a-d,g-j, 248a-f, 249b-g, 250a-c, 257b, 
259a-g, i-l, 263c, 264a-c,  279a-d,g-m, 
280a-g, 281a-c,h-k, 285f, 286a-j, 287a-c, 
294c,j, 299a,b.d-j, 300a,b,d,h-k, 304g, 
306a,b,d, 333a,b, 334f,  335g,h,336c,k-n,r,t, 
337f,i, 338a,b,d,  345f, 351a,b, 
353j,k,354c,g, 357b, 358a-h, 364c,d, 365c, 
370h,m, 371i,j 372g,i, 373n,o, 374h,k, 
375a,b, 376a,d,377a,c-l, 395a-c, 404b,g, 
406a,d, 425d,i-l, 429a,b, 430a,c-h,  
447d,f,448a,c-h,j, 450c, 452l,o,p, 453l,o, 
454i, 455i, 456c, 457b, 466g, 474f,g,k, 
475a,c,g, 476a,b,d,, 477a,b,g-j,478a-d,  
490a,b,d-i, 491a,b,d-g,i. 

713,33 Drzewostany róŜnowiekowe                     
i róŜnogatunkowe na siedliskach 
borowych i lasowych połoŜone w 
dolinie rzeki Gwda oraz na obszarze 
większych kompleksów siedlisk 
wilgotnych i bagiennych oraz 
mniejszych cieków wodnych. 

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 
(stanowiące ostoje 
zwierząt 
podlegających 
ochronie 
gatunkowej-bielik, 
rybołów) 

258a-g, 302d-g, 331a, 332b-d,j. 52,32 Drzewostany róŜnowiekowe i 
róŜnogatunkowe na siedliskach 
borowych i lasowych. PołoŜone na 
obszarze większych kompleksów 
siedlisk wilgotnych i bagiennych 
oraz mniejszych cieków wodnych w 
strefie ochrony ostoi ptaka objętego 
ochroną gatunkową. 

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. 
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Pow.  
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Opis lasu 
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c) skutki przyrodnicze 
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zabiegów 
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i utrzymania urządzeń ochronnych 

d) ograniczenie udostępniania lasu 

1 2 3 4 5 6 

Lasy ochronne 
stanowiące ostoje 
zwierząt 
podlegających 
ochronie gatunkowej-
rybołów 

 301a-k, 302b,c ,331b-f, 332f-i. 83,99 Drzewostany róŜnowiekowe i 
róŜnogatunkowe na siedliskach 
borowych i lasowych. PołoŜone w 
strefie ochrony ostoi ptaka objętego 
ochroną gatunkową. 

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. Umieszczenie tablic 
informacyjnych o całkowitym lub 
czasowym zakazie wstępu na teren 
ostoi. 

d) Na terenie stref ochronnych zabrania 
się przebywania osób postronnych. 

Lasy ochronne 
nasienne 

 245g.  7,24  Wyłączony drzewostan nasienny 
sosnowy w wieku 156 lat. 

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 860,27 
   

 


