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W odpowiedzi na Pana wystąpienie z dnia 23 października br. znak: V.7200.6.2018.LK 

w sprawie ograniczeń wstępu do lasu wynikających z przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. 

o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788, z późn. zm.), uprzejmie przedstawiam poniższe stanowisko.

Zamieszczone w ustawie o lasach przepisy dające możliwość wprowadzania przez

uznaniowości nadleśniczych. Możliwość wprowadzania takich zakazów oraz dopuszczania dróg

oraz dynamiki zmian środowiska przyrodniczego, w warunkach którego gospodarują Lasy 

Państwowe. Ekosystem leśny będący przedmiotem troski Lasów Państwowych, a zarazem narzędziem 

prowadzenia gospodarki, nie jest tworem martwym. Życie lasu, jego elementów składowych w postaci 

roślin, zwierząt i grzybów, podlega naturalnym zmianom, wynikającym ze środowiska glebowego, 

klimatu i warunków pogodowych. Wyposażenie nadleśniczych Lasów Państwowych w możliwość 

szybkiej interwencji w postaci wprowadzenia zakazu wstępu do lasu ma na celu tylko i wyłącznie 

ochronę środowiska leśnego i zapewnienie bezpieczeństwa ludzi. Należy zauważyć, iż art. 26 ust. 

3 ustawy o lasach stanowiący o możliwości wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu przez 

nadleśniczego, zawiera enumeratywnie wymienione powody wprowadzenia takich zakazów. Uwaga, 

iż zakazy mogą się pojawiać „z dnia na dzień” jest bezzasadna. Trudno polemizować 

z wprowadzonym zakazem wstępu do lasu w przypadku dużego zagrożenia pożarowego, czy też 

w sytuacji wystąpienia huraganowych wiatrów, jak miało to miejsce w sierpniu 2017 r.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku dopuszczania dróg leśnych do ruchu i ma na celu 

ochronę środowiska leśnego przez koncentrację ruchu w wybranych miejscach, mniej uciążliwych dla 

lasu. Jednocześnie dopuszczanie dróg leśnych przez nadleśniczych Lasów Państwowych do ruchu jest 

wyjściem w kierunku potrzeb lokalnych mieszkańców.

nadleśniczych Lasów Państwowych okresowych zakazów wstępu do lasów oraz dopuszczania dróg 

leśnych do ruchu nie mają na celu utrudniania poruszania się lokalnym mieszkańcom lub promowania

leśnych do ruchu będąca w gestii nadleśniczych, wynika ze specyfiki prowadzenia gospodarki leśnej



Należy zauważyć, iż zgodnie z przepisami ustawy o lasach nadleśniczy prowadzi 

samodzielnie gospodarkę leśną w nadleśnictwie i odpowiada za stan lasu. Tak nałożony obowiązek nie 

może być realizowany bez powyższych praw. Jakakolwiek zmiana w tym zakresie może pociągnąć 

za sobą pogorszenie stanu środowiska naturalnego i lasów oraz spowodować nieuzasadnione 

nadużywanie nabytego prawa przez osoby postronne.

Dlatego biorąc pod uwagę powyższe uprzejmie informuję, iż prawo nadleśniczego Lasów 

Państwowych do wprowadzania okresowych zakazów wstępu do lasu oraz regulacji dopuszczania 

dróg leśnych będących w zarządzie nadleśnictwa do ruchu jest gwarantem realizowania właściwej 

ochrony przyrody i gospodarki leśnej. Bezkrytyczne pozbawienie tego prawa lub zmiana polegająca 

na możliwości jego zaskarżania może przynieść zdecydowanie negatywny, w stosunku do 

oczekiwanego, skutek.

Z up. Ministra 
SEKRETARZ STANU
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