Nadle6nictwo Kamienna G6ra
Decyzja Nr 19/2020
Nadle6niczego NadleSnictwa Kamienna G6ra
z dnia 22.06.2020 roku
N.0210.34.2020
w sprawie uznania Las6w o szczeqolnych walorach prz]/rodniczych (HCVF)
w NadleSnictwie Kamienna G6ra

z arl.35,

pkt.1 Ustawy o lasach z dnia 28 wrzeSnia 1991 roku (Dz. U 2018,po2
3 Statutu Paistwowego Gospodarstwa Le6nego Lasy Paristwowe
(stanowiqcego zalqcznik do zarzqdzenia nr 50 Ministra Ochrony Srodowiska, Zasob6w
Naturalnych i Le6nictwa z dnia 18maja 1994), w zwiqzku z Decyzjq nr 5117 z dnia
14.02.2017 r. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Las6w Paristwowych we Wroclawiu w sprawie
uznania Las6w o szczeg6lnych walorach przyrodniczych (HCVF) na terenie RDLP we
Wroclawiu, postanawiam co nastqpuje:
Zgodnie

2129)

1.

i

S22 pkt.

s1

Za Lasy o szczeg6lnych walorach przyrodniczych (HCVF) uznaje siq obszary zgloszone
pzez pracownik6w stuzby le5nej Nadle6nictwa Kamienna G6ra i wylonione w procesie
weryfikacji istotnych obszar6w pod wzglgdem walor6w przyrodniczych w skali regionalnej
i krajowej, kt6rych lqczna powierzchnia* wynosi 25 968,81 hektar6w.
*Suma powierzchni las6w HCVF jest wigksza od powierzchni NadleSnictwa
Kamienna G6ra, co wynika z nakladania siq na siebie niektorych kategorii las6w
HCVF.

2.

Powierzchnia las6w HCVF w ,vo4v4E
Invch kateqoriacl'
nosl
Kod
Kateqoria
Powierzchnia ** lhal
Obszary chronione w rezenryatach i
HCVF 1.1.1
21,36
parkach narodowvch
Obszary chronione w parkach
HCVF 1.1.2
3 521,63
kraiobrazowvch
Ostoje zagro2onych i ginqcych
HCVF 1.2
362,56
qatunk6w
Kompleksy leSne odgrywajqce
znaczqcq rolg w krajobrazie, w skali
HCVF 2.1
10 434.98
krajowej, makroregionalnej, lub
slobalnei
Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginqce,
HCVF 3.1
marginalne z punktu widzenia
56,63
gospodarki leSnei
Ekosystemy rzadkie izagro2one w skali
HCVF 3.2
1 766,10
Europv
HCVF 4.1
Lasv wodochronne
6 336.18
HCVF 4.2
Lasv qlebochronne
3 450.84
Lasy kluczowe dla tozsamo6ci
HCVF 6.1
18,53
kulturowei lokalnvch spoleczno5ci
**SLlma powierzchni las6w HCVF jest wiqksza od powierzchni NadleSnictwa
Kamienna G6ra, co wynika z nakladania siq na sr'ebie niektorych kategorii las6w
HCVF.
Lista wydzielefi le6nych uznanych za Lasy o szczeg6lnych walorach przyrodniczych
( H CVF) sta n owi zalqcznik d o n n ej szej decyzj i.
i

i
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Podstawowe zasady prowadzenia gospodarki le6nej w wymienionych lasach przedstawiajq
siq nastqpujqco:

HCVF

{: Tereny le6ne majqce globalne, regionalne lub narodowe

wzg l gdem koncentracj

znaczenie pod

i r62norod nych warto6ci biologicznych.

HCVF 1.1. Obszary chronione:
1.1.1 Obszary chronione w rezerwatach iparkach narodowych - lasy znajduiqce sig
w granicach rezerur,rat6w przyrody podlegajq zagospodarowaniu na podstawie
zapisow znaldujqcych siq w planie ochrony, bqd2zadaniach ochronnych.
parkach krajobrazowych
przypadku las6w
1.1.2 Obszary chronione
park6w
planu
granicach
znajdujqcych sig w
krajobrazowych, zapisy
ochrony parku
krajobrazowego sq ujmowane w planach urzqdzania lasu.
1.2 Ostoje zagrohonych i ginqcych gatunk6w - lasy znajduiqce sig w granicach stref
ochronnych ustanowionych dla zadkich gatunk6w zwieuql.
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HCVF

2.: Tereny le6ne posiadajqce globalne, regionalne narodowe znaczenie

krajobrazowe stanowiqce miejsce wystgpowania jednej lub kilku populacji rodzimych
gatunk6w w naturalnym zagqszczeniu i liczebnoSci.
HCVF 2.1. Kompleksy leSne odgrywajqce znaczqcq rolq w krajobrazie w skali krajowej,
m akroregion al nej lu b glob al nej.
Ochrona las6w kategorii 2.1. polega na zachowaniu charakteru du2ego kompleksu
le6nego, co nie naklada szczeg6lowych wymog6w odno6nie prowadzenia gospodarki le6nej.
HCVF 3.: Lasy zawierajqce rzadkie, zagro2one lub ginqce ekosystemy.
HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie iginqce, marginalne z punktu widzenia gospodarki
leSnej.

W miarq mozliwoSci pozostawiaC bez ingerencji.
HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie izagro2one w skali Europy.
Na obszarach Natura 2000, zgodnie z zapisami art. 33, ust. 1 Ustawy o ochronie
przyrody zabrania sig podejmowania dzialan mogqcych osobno, lub w polqczeniu z innymi
dzialaniami, znaczqco negatywnie oddzialywad na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym
w szczeg6lno6ci pogorszy6 stan siedlisk przyrodniczych dla kt6rych ochrony wyznaczono
obszar Natura 2000.
HCVF 4.: Lasy spetniajqce funkcje w sytuacjach krytycznych.
HCVF 4.1. Lasy wodochronne.
HCVF 4.2. Lasy glebochronne.
W lasach wodo- i glebochronnych nale2y prowadzi6 gospodarkg le6nq zgodnie z
zapisami S 3 i 4 rozporzqdzenia Ministra Ochrony Srodowiska Zasob6w Naturalnych i
Le6nictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r., w sprawie szczeg6lowych zasad i trybu uznawania
las6w za ochronne i szczeg6lowych zasad prowadzenia w nich gospodarki le5nej (Dz. U. Nr
67, poz.337) oraz zawqrtymi w $ 31-41 Zasad Hodowli Lasu (Rozdziat 3B). Prowadzone
dzialania gospodarcze majq utrzymywa6 i wzmaga6 w tych lasach pelnione przez nie
funkcje.
HCVF 6.: Lasy o szczeg6lnym znaczeniu dla tradycyjnej to2samoSci kulturowej.
HCVF 6.1. Lasy kluczowe dla to2samoSci kulturowej lokalnej spolecznoSci.
W odniesieniu do tych las6w nale2y podjq6 wspolpracg z podmiotami zewnqtrznymi,
kt6re zgtosily obszar, w celu zachowania charakteru danego kompleksu, utrzymania
element6w kulturowych, zachowania lub odtworzenia historycznego ukladu przestrzennego.
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W przypadku obiektow wpisanych do wykazu i rejestru zabytk6w obowiqzuje procedura
uzgadniania prac z Wojew6dzkim Konsenrvatorem Zabytk6w.
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Wykaz aktualnych las6w HCVF, ich przedstawienie w formie graficznej w poszczeg6lnych
kategoriach oraz coroczny monitoring bqdq umieszczone na stronie internetowej
Nadle6nictwa Kamienna G6ra.
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Decyzja wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i podlega przekazaniu pocztq elektronicznq.

Do wiadomoSci:
1. ala.

CZY

2. Zastgpca Nadle6niczego.
3. InZynierowie Nadzoru.

4. Dzial Gospodarki Le6nej.
5. Le6nictwa - wszystkie.
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