PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Założeń Planu
określający
ZAŁOŻENIA DO SPORZĄDZENIA
PROJEKTU PLANU URZĄDZENIA LASU
DLA LASU KOMUNALNEGO
MIASTA GŁUBCZYCE

na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2024 r.

czerwiec 2014 r.

Założenia do sporządzenia projektu Planu Urządzenia Lasu - Las Komunalny Miasta
Głubczyce

Posiedzenie Komisji Założeń Planu (KZP) dla Lasu Komunalnego Miasta
Głubczyce miało miejsce w dniu 26.06.2014 r.
W skład komisji weszli:
1. Marek Matyjaszczyk – BULiGL oddział Brzeg
2. Kamil Kaniecki – RDOŚ w Opolu
3. Karolina Motyka – RDOŚ w Opolu
4. Stanisław Jurecki – Nadleśnictwo Prudnik
5. Marian Misztak – Nadleśnictwo Prudnik
6. Rafał Kasza – Nadleśnictwo Prudnik
7. Ewa Sowińska - Powiat Głubczycki
8. Marcin Mordel – Powiat Głubczycki
9. Wojciech Semeniuk – KP PSP w Głubczycach
10. Stanisław Szczerbak – Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach
11. Józef Florek - Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach
12. Marek Pacławski - Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach (protokolant)
13. Aniela Łapiga - Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach
Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli:
Urzędu Miejskiego w Głubczycach, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Opolu, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu, Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach, Nadleśnictwa Prudnik,
Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu, Powiatu
Głubczyckiego.
Szczegółową listę zaproszonych uczestników posiedzenia Komisji
zamieszczono na końcu protokołu w formie załącznika.
Poniższe ustalenia spisano po wysłuchaniu referatu Pana Marka
Matyjaszczyka Zastępcy Dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział
w Brzegu i wniosków wysuniętych podczas dyskusji uczestników posiedzenia.
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Ustalenia:
A. Wytyczne w sprawie organizacji prac urządzeniowych.
A.1.
Prace siedliskowe i fitosocjologiczne.
A.1..1. Ustalenie sposobu i zakresu wykorzystania danych z opracowania
siedliskowego.
Las Komunalny Miasta Głubczyce posiada operat siedliskowy, który zostanie w
maksymalnym stopniu wykorzystany oraz dostosowany do obecnie obowiązujących
wymogów IUL.
W przypadku stwierdzenia podczas taksacji istotnej niezgodności pomiędzy opisanym
typem siedliskowym lasu, a rzeczywistym potencjałem siedliska, taksator zaproponuje
zmianę typu siedliskowego lasu.
A.2.
Informacja o wynikach prac przygotowawczych do sporządzenia
projektu planu.
A.2..1. Zebranie i zestawienie danych o obszarach chronionych w Lesie
Komunalnym miasta Głubczyce i funkcjach lasu, z uwzględnieniem
obszarów Natura 2000. Podczas wykonywanych prac stwierdzono:
A.2..1.1.
Brak występowania obszarów chronionych oraz obszarów
Natura 2000 na terenie Lasu Komunalnego miasta Głubczyce.
A.2..1.2.
Lasy Lasu Komunalnego miasta Głubczyce w całości są
lasami gospodarczymi.
A.2..1.3.
Brak drzewostanów proponowanych do czasowego
wyłączenia z użytkowania głównego
A.2..2. Sprawdzenie kompletności i poprawności danych z zakresu ewidencji
gruntów, przekazywanych wykonawcy projektu Uproszczonego Planu
Urządzania Lasu.
Wg rejestru gruntów na dzień 01.01.2014 r.
powierzchnia ogólna lasu komunalnego wynosi 401,97 ha,
powierzchni leśna zalesiona i niezalesiona wynosi 380,72 ha,
grunty nieleśne wynoszą 19,62 ha
inne grunty stanowią 1,63 ha
A.3.
A.3..1.
A.3..2.
A.3..3.
A.3..4.

Ujmowanie w dokumentacji PUL specyficznych gruntów.
Grunty stanowiące współwłasność – nie występują.
Grunty sporne – nie występują.
Grunty przeznaczone na cele nierolnicze i nieleśne –nie występują.
Grunty objęte art. 40 ustawy o lasach – nie występują.

A.3..5. Grunty przeznaczone do zalesienia – nie występują.
A.4.
Podział powierzchniowy.
A.4..1. Uczytelnienie podziału powierzchniowego.
A.4..1.1.
Potrzeby korekty podziału powierzchniowego.
A.4..1.1.1. Zmiany numeracji oddziałów.
Zarządca Lasu Komunalnego miasta Głubczyce dokonał przeglądu w tym zakresie i
utrzyma dotychczasowy podział powierzchniowy i numerację oddziałów.
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A.4..1.2.
Potrzeby oznaczania granic oddziałów.
Nie ma obecnie potrzeby oznaczania farbą niewyraźnych granic oddziałów.
A.4..1.3.
Konserwacja i wyznaczanie linii oddziałowych.
Nie ma obecnie potrzeby wykonania konserwacji lub wyznaczania linii oddziałowych.
A.4..1.4.
Konserwacja i uzupełnienie znaków (kamieni, słupów)
oddziałowych.
Nie ma obecnie potrzeby wykonania konserwacji /ewentualnego uzupełnienia/
słupków oddziałowych wraz z naniesieniem nowej numeracji.
A.4..1.5.
Potrzeby oznaczenia niewyraźnych granic wyłączeń
w terenie.
Nie ma obecnie potrzeby oznaczenia niewyraźnych granic wyłączeń w terenie.
A.5.
Przyjęcie priorytetów dotyczących przebudowy drzewostanów.
Rodzaj i pilność wykonania przebudowy należy zaprojektować w trakcie
wykonywania prac terenowych na gruncie, w oparciu o stabilność drzewostanu, wiek
drzewostanu, stopień jego uszkodzenia, jakość drzewostanu oraz stopień zgodności
składu gatunkowego z określonym dla niego typem drzewostanu. W oparciu o wyżej
wymienione priorytety, Wykonawca sporządzi wykaz drzewostanów do przebudowy.
A.6.
Zwiększenie powierzchni do odnowienia w KO i KDO z tytułu uszkodzeń
podczas cięć rębnych.
W drzewostanach o strukturze KO i KDO oszacowaną powierzchnię do odnowienia
zweryfikuje się podczas prac w terenie.
A.7.
Dodatkowe pomiary drewna martwego.
W Lesie Komunalnym Miasta Głubczyce pomiar drewna martwego zostanie
wykonany na 10% powierzchni relaskopowych.
A.8.
Sporządzanie map.
Mapy gospodarcze, gospodarczo -przeglądowe i przeglądowe oraz mapy sytuacyjne
zostaną wykonane zgodnie z IUL:
- mapy gospodarcze – skala 1:5000
- mapy gospodarczo-przeglądowe – skala 1:10000
- mapy przeglądowe – skala 1:10000
- mapy sytuacyjne – skala 1:25000
- mapy ochrony przyrody – 1:10000
A.9.
Ustalenie terminów i sposobów kontroli prac urządzeniowych.
Wyniki prac urządzeniowych na poszczególnych etapach będą przekazywane
Zamawiającemu w terminach zgodnie z umową.
A.10.
Ustalenie innych spraw organizacyjnych.
Zarządca Lasu Komunalnego miasta Głubczyce deklaruje pełną współpracę w
zakresie udostępniania niezbędnych materiałów potrzebnych do opracowanie PUL.
B. Założenia do planu urządzenia lasu.
B.1.
Obszary chronione i funkcje lasu.
B.1..1. Podział lasów ze względu na dominujące funkcje lasu.
B.1..1.1.
Lasy rezerwatowe – nie występują.
B.1..1.2.
Lasy ochronne – nie występują.
B.1..1.3.
Lasy wielofunkcyjne (gospodarcze).
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Łączna ich powierzchnia wynosi – 379,69 ha.
B.1..2. Obszary chronione i ochrony (istniejące i projektowane).
B.1..2.1.
Obszary ochrony - sieć Natura 2000.
B.1..2.1.1. Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk – nie występują.
B.1..2.1.2. Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków – nie występują.
B.1..2.1.3. Nowe obszary zgłoszone do konsultacji.
Na dzień dzisiejszy Zarządca Lasu nie zna planów w zakresie utworzenia nowych
obszarów.
B.1..2.2.
Rezerwaty przyrody – nie występują.
B.1..2.3.
Parki krajobrazowe – nie występują.
B.1..2.4.
Użytki ekologiczne – nie występują.
B.1..2.5.
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe – nie występują.
B.1..2.6.
Stanowiska dokumentacyjne – nie występują.
B.1..2.7.
Obszary chronionego krajobrazu – OCHK „Las Głubczycki”
Utworzony na mocy uchwały WRN w Opolu z dnia 26.05.1988 r. Nr XXIV/193/88
B.1..2.8.
Pomniki przyrody – nie występują.
B.1..2.9.
Obszary ochrony strefowej – nie występują.
B.1..2.10. Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
Obecnie na terenie Lasu Komunalnego miasta Głubczyce nie ma zlokalizowanych
stanowisk występowania chronionych roślin, zwierząt oraz grzybów.
B.1..2.11. Ważniejsze obiekty kultury materialnej - nie występują.
B.1..3. Weryfikacja i aktualizacja Programu Ochrony Przyrody.
Wytyczne i wskazania z zakresu gospodarki leśnej zawarte w opisach
taksacyjnych oraz wytyczne i wskazania w zakresie ochrony przyrody zawarte w
POP powinny się uzupełniać, a przede wszystkim nie mogą być ze sobą
sprzeczne.
POP należy sporządzić na nowo dostosowując go do aktualnie obowiązujących
aktów prawnych z zakresu ochrony przyrody.
B.2.
Typy siedliskowe lasu.
B.2..1. Udział powierzchniowy TSL na podstawie aktualnego opracowania
siedliskowego.
Ogólne zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu wg stanu na dzień
17.10.2004 r.
TSL
Powierzchnia [ha]
% Powierzchni
LMśw wyż
220,72
58,13
Lśw wyż
158,62
41,78
Ol wyż
0,35
0,09
Ogółem
379,69
100,00
B.3.
Proponowane typy drzewostanów (TD).
B.3..1. Typy drzewostanów o kierunku ochronnym.
Nie dotyczy.
B.3..2. Typy drzewostanów o kierunku gospodarczym.
Zgodnie z przykładowymi typami drzewostanów i składami gatunkowymi
odnowień według typów siedliskowych lasu w poszczególnych krainach
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przyrodniczo-leśnych opisanych w Zasadach Hodowli Lasu oraz lokalnych
warunków przyrodniczych i efektów prac hodowlanych uzyskiwanych w ubiegłym
okresie w Lesie Komunalnym miasta Głubczyce zostaną przyjęte następujące
orientacyjne typy drzewostanów o kierunku gospodarczym:
TSL
Typ drzewostanu
Skład gatunkowy odnowień
LMśw wyż
So Db Bk
Bk 30, Db 20, So 20, Św, Lp i inne 30
Lśw wyż
Db Bk
Bk 40, Db 30, Św, Lp i inne 30
Ol wyż
Ol
Ol 80, Js i inne 20
B.4.
Wieki rębności dla głównych gatunków drzew.
B.4..1. Dla poszczególnych gatunków zostaną przyjęte następujące wieki
rębności:
sosna – 100 lat
świerk – 80 lat
modrzew – 110 lat
jodła – 120 lat
dąb – 140 lat
buk, jesion, wiąz – 120 lat
klon, jawor – 100 lat
lipa, dąb czerwony – 80 lat
brzoza, akacja, grab, olsza – 60 lat
osika, topola, wierzba – 40 lat
B.5.
Podziału lasów Lasu Komunalnego na gospodarstwa.
B.5..1. Gospodarstwo lasów ochronnych – nie dotyczy.
B.5..2. Gospodarstwo zrębowe w lasach gospodarczych – nie dotyczy.
B.5..3. Gospodarstwo przerębowo-zrębowe w lasach gospodarczych.
W Lesie Komunalnym miasta Głubczyce prowadzone będzie gospodarstwo
przerębowo-zrębowe z rębnią III i IV.
B.5..4. Kwalifikowanie do gospodarstwa specjalnego – nie dotyczy
B.6.
Wytyczne w sprawie cięć rębnych.
W lesie Komunalnym miasta Głubczyce średnie okresy odnowienia, nawroty cięć,
wielkości zrębów a także strefy przejściowe i ekotony zostaną zaprojektowane
zgodnie z ZHL.
B.7.
Wytyczne
w
sprawie
sporządzenia
wykazu
drzewostanów
kwalifikujących się do przebudowy.
Wykonawca sporządzając wykaz drzewostanów kwalifikujących się do przebudowy
powinien brać pod uwagę następujące elementy:
- stabilność drzewostanu
- wiek drzewostanu
- stopień jego uszkodzenia
- jakość drzewostanu
- stopień zgodności składu gatunkowego z określonym dla niego typem
drzewostanu
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B.8.
Wytyczne w sprawie pielęgnowania lasu, w tym cięć pielęgnacyjnych.
Rodzaj i pilność wykonania odpowiedniego zabiegu pielęgnacyjnego należy
projektować w trakcie wykonywania prac terenowych na gruncie, w oparciu o fazę
rozwojową, aktualny stan zadrzewienia, stan sanitarny i zdrowotny drzewostanów.
Do zabiegów trzebieżowych należy planować generalnie drzewostany od II do IV
klasy wieku, przy czym w klasie IV i wyżej decyzja o zakwalifikowaniu powierzchni
lub nie zakwalifikowaniu do zabiegów winna zostać zweryfikowana na gruncie
w trakcie taksacji, a planowany zabieg powinien być ograniczony do cięć sanitarnych
i usunięcia sztuk opanowanych i przygłuszonych.
B.9.
Wytyczne w sprawie hodowli lasu
B.9..1. Pielęgnowanie gleby.
Na istniejących uprawach należy zaprojektować pielęgnowanie gleby. W 10-letnim
planie cięć nie ujmuje się liczb i powtórzeń zabiegów pielęgnacyjnych.
B.9..2. Poprawki.
Poprawki należy zaplanować wg stwierdzonych potrzeb na gruncie w trakcie taksacji.
B.9..3. Czyszczenia wczesne.
Na istniejących uprawach należy zaprojektować czyszczenie wczesne
wg stwierdzonych potrzeb na gruncie w trakcie taksacji. W 10-letnim planie cięć nie
ujmuje się liczb i powtórzeń zabiegów pielęgnacyjnych.
B.9..4. Czyszczenia późne.
Czyszczenia późne należy zaplanować wg potrzeb hodowlanych.
B.9..5. Wprowadzenie podszytów.
W Lesie Komunalnym nie planuje się wprowadzania podszytów.
B.9..6. Podsadzenia produkcyjne.
W Lesie Komunalnym nie planuje się wykonywania podsadzeń produkcyjnych.
B.9..7. Dolesienia.
Dolesienia luk należy projektować jedynie w drzewostanach, w których nie
ma możliwości powstania odnowienia naturalnego oraz występują warunki
umożliwiające skuteczne odnowienie powierzchni, jeżeli powierzchnia luki wynosi
powyżej 10 arów.
B.9..8. Melioracje agrotechniczne.
W Lesie Komunalnym zostaną zaplanowane melioracje agrotechniczne na
wszystkich powierzchniach przeznaczonych do użytkowania rębnego.
B.10.
Wytyczne w sprawie ogólnej ochrony lasu.
B.10..1.
Ochrona lasu.
Nie trzeba wyróżniać.
B.10..2.
Ochrona przeciwpożarowa.
Obecnie Las Komunalny zakwalifikowany jest do II kategorii zagrożenia
pożarowego i zostanie włączony do systemu ochrony przeciwpożarowej
Nadleśnictwa Prudnik.
B.11.
Wytyczne w sprawie zagospodarowania rekreacyjnego.
Stwierdzono iż obecny stan infrastruktury rekreacyjnej na Terenia Lasu
Komunalnego miasta Głubczyce jest wystarczający
B.12.
Wytyczne w sprawie użytkowania ubocznego.
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Zarządca lasu planuje pozyskanie choinek oraz stroiszu w ramach prowadzonych
cięć pielęgnacyjnych.
B.13.
Inne zagadnienia projektowe.
Do sumarycznej powierzchni odnowień ująć należy powierzchnie otwarte wg stanu
na dzień 01.01.2015 r. Powierzchnie wykonane w 10 roku planu UL ujęte zostaną do
odnowienia w kolejnej rewizji planu UL. Rozwiązanie takie zapobiegnie zawyżeniu
planu odnowień.
Załączniki:
1) Lista uczestników spotkania

Protokołował:
Marek Pacławski

Prezes Zarządu
Stanisław Szczerbak
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