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W odpowiedzi na pismo z dnia 23 marca 2020 r., znak BPK.565.2.2020, 

dotyczące wprowadzenia zakazów wejścia do lasów w niektórych nadleśnictwach 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w związku 

z rozprzestrzenianiem się epidemii wirusa SARS- COVID-2, Dyrekcja Generalna 

Lasów Państwowych informuje, że ww. działania były przejawem dalekowzrocznej 

ostrożności związanej z komunikatami przekazywanymi przez media oraz masowym 

gromadzeniem się turystów na terenie lasów w pobliżu miast.

Rezultatem takiej ostrożności są rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii. W rozporządzeniu z 19 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 697) 

Rada Ministrów zniosła obowiązujący wcześniej zakaz korzystania z terenów leśnych 

pełniących funkcje publiczne, w tym państwowych lasów i parków narodowych. Jedyny 

wyjątek dotyczy obiektów leśnej infrastruktury turystycznej, takich jak wiaty, miejsca 

biwakowe, leśne siłownie, place zabaw, wieże lub tarasy widokowe itp. – z nich nadal 

nie wolno korzystać (§16 ust. 2 pkt 2). 

Obecnie w żadnym z 430 nadleśnictw LP nie ma okresowego zakazu wstępu do 

lasu ze względu na duże zagrożenie pożarowe. Sam fakt, że dane nadleśnictwo 

znajduje się w prognozowanej strefie „czerwonej”, nie przesądza o konieczności 

wprowadzenia takiego zakazu. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o lasach (Dz. U. z 1991 

r. nr 101 poz. 444 z późn. zm.), o tym samodzielnie decyduje nadleśniczy, najlepiej 

znający lokalne warunki.

W świetle regulacji wdrożonej w dniu 19 kwietnia 2020 aktualne pozostaje to, że 

Lasy Państwowe są otwarte dla wszystkich, natomiast powinno się z nich korzystać 
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zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i oficjalną jego interpretacją, wskazaną 

na stronach rządowych. Oznacza to, że w pierwszej kolejności LP zalecają wszystkim 

daleko posuniętą izolację społeczną i pozostanie w domach. Wyjścia do lasu zgodnie 

z ww. przepisami są dopuszczalne, ale tylko w niezbędnym, maksymalnie 

ograniczonym zakresie, m.in. przy zachowaniu wskazanych ograniczeń i środków 

ostrożności.

Z poważaniem,
z upoważnienia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
Artur Malowaniec
Główny Inspektor Lasów Państwowych

Do wiadomości

1. Zespół ds. Mediów – w miejscu.
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