
Udostępnianie terenów leśnych na 

potrzeby rekreacji i  turystyki oraz 

problemy z tym związane na 

przykładzie RDLP Gdańsk 

Tczew, 1 grudnia 2016 roku 
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Lasy na Pomorzu 
Powierzchnia leśna województwa pomorskiego 

659,9 tys. ha – 36%  
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Odtworzone jezioro Białe Błota – Bory Tucholskie. 

RDLP Gdańsk zajmuje szczególnie atrakcyjny pod względem turystycznym i krajobrazowym 

teren: Morze Bałtyckie z Półwyspem Helskim na północy, Mierzeja Wiślana i Wysoczyzna 

Elbląska na wschodzie, Bory Tucholskie na południu, wzgórza morenowe i liczne jeziora 

Szwajcarii Kaszubskiej w centrum, to tylko kilka urokliwych fragmentów naszego regionu 
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Idziemy do lasu aby odpocząć, 

zregenerować siły, podziwiać 

przyrodę, na jagody i grzyby…  

i aby się wyszaleć! 

„ZRESETOWĆ swój organizm” 
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Funkcje społeczne lasów, to ich rola i udział w kształtowaniu 

wszechstronnie rozumianego rozwoju społecznego. 
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Udostępnianie lasu dla rekreacji i turystyki. 

• Zasady 

• Łączenie wszystkich 

funkcji lasu – ochrona 

przyrody, ochrona lasu, 

użytkowanie lasu, 

funkcje rekreacyjne 

• Przestrzeganie 

wszelkich 

obowiązujących 

przepisów 

• Problemy 

• Bezpieczeństwo wszystkich 

użytkowników lasu 

• Zachowanie i ochrona 

zasobów przyrodniczych 

• Podnoszenie świadomości 

na temat funkcjonowania 

lasu 

• Funkcje ekonomiczne 

• Zaśmiecanie lasu 
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Udostępnianie lasu dla rekreacji i turystyki. 

Rolą Lasów Państwowych jest budowanie kompromisu    

pomiędzy gospodarką leśną,  a rekreacją i turystyką w lasach. 

Aby ten kompromis skutecznie budować, uporządkowania  

wymagają trzy główne obszary: 

1. Sposób udostępniania gruntów  SP będących w zarządzie 

PGLLP do celów budowy i użytkowania turystycznej 

infrastruktury liniowej i powierzchniowej. 

2. Sposób oznakowania szlaków turystycznych i tras 

rekreacyjnych wszelkich form turystyki i rekreacji. 

3. Sposób zarządzania liniową infrastrukturą turystyczną  

i towarzyszącymi jej obiektami powierzchniowymi, a w tym 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowników. 
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Motto! 

Turystyka nie zaczyna się na 

granicy lasu i na granicy lasu 

się nie kończy…! 

Konieczna jest współpraca  

z samorządami terenowymi   

i organizacjami turystycznymi.  
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Udostępnianie lasu dla rekreacji i turystyki. 

• W 2014 roku zakończyliśmy realizację programu AUL 

(aktywnego udostępniania lasu).W ramach tego programu 

zbudowaliśmy 1parking oraz 65 miejsc postoju pojazdów co 

w powiązaniu z istniejącą już bazą własną nadleśnictw w 

pełni zabezpiecza oczekiwania i potrzeby społeczeństwa.  

• Obecnie cel główny to utrzymanie w sprawności już 

istniejącej infrastruktury. 

• Bierzemy czynny udział w realizacji programów 

marszałkowskich „Kajakiem przez Pomorze” i budowy   

międzynarodowych tras rowerowych  (R-9 wiślana i R-10 

bałtycka) oraz międzynarodowym projekcie “ATTRACTIVE 

HARDWOODS”. 
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Parking Leśny – wyposażenie. 



11 

Leśne Miejsce Postoju Pojazdów – wyposażenie. 
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Leśne Miejsce Postoju Pojazdów – wyposażenie. 
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Trasa rowerowa R10 – jako przykład. 
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Udostępnianie lasu dla rekreacji i turystyki. 

Działania RDLP Gdańsk z uwagi na specyfikę problemów  

należy podzielić na trzy obszary: 

1. Udostępnianie dla rekreacji i turystyki lasów w 

bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiasta  

 – bardzo duża liczba osób korzystających z lasów  

 – duża  koncentracja imprez sportowych i turystycznych  

 – dotyczy nadleśnictw: Gdańsk, Wejherowo, Kolbudy 
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Lasy w okolicach Trójmiasta 
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Udostępnianie lasu dla rekreacji i turystyki. 

2. Udostępnianie dla rekreacji i turystyki lasów w 

bezpośrednim sąsiedztwie Morza Bałtyckiego  

 – bardzo duża liczba osób korzystających z lasów – aktywna 

rekreacja, alternatywna do „plażowania”  

 – duża  koncentracja imprez rekreacyjnych i sportowych   

 – imprezy typowo turystyczne występują w mniejszej ilości 

 – potrzebna turystyczna informacja w wielu językach 

 – dotyczy nadleśnictw: Lębork, Choczewo, Wejherowo, 

Gdańsk, Elbląg 
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Bór nadmorski 
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Bór nadmorski 
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Bory nadmorskie 
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Torfowiska Bałtyckie 
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Torfowiska bałtyckie 
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Groty Mechowiskowe 
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Udostępnianie lasu dla rekreacji i turystyki. 

3. Udostępnianie lasów dla rekreacji i turystyki w 

pozostałych rejonach obszaru działania. 

– różne formy rekreacji i turystyki równoważą się, 

– obciążenie lasów zależne od pory roku i pogody 

– zagrożenie pożarowe 

– dotyczy pozostałych nadleśnictw: Strzebielino, Kartuzy, 

Kościerzyna, Lipusz, Lubichowo, Kaliska, Starogard i 

Kwidzyn 
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Las bukowy jesienią 
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Udostępnianie lasu dla rekreacji i turystyki – LKP Nadleśnictwo Elbląg 

„Koncepcja zagospodarowania rekreacyjno- 

turystycznego dla obszaru Leśnego Kompleksu  

Promocyjnego Lasy Elbląsko-Żuławskie, ze  

szczególnym uwzględnieniem obszarów leśnych”   

powstała w ramach realizacji zadań „Jednolitego  

Programu Gospodarczo-Ochronnego LKP Lasy  

Elbląsko-Żuławskie”. 
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Udostępnianie lasu dla rekreacji i turystyki – LKP Nadleśnictwo Elbląg 

Problem: dotychczasowe ograniczone rozpoznanie zagospodarowania, ruchu  

          i atrakcyjności turystycznej obszaru opracowania, nieuporządkowana,    

                chaotyczna infrastruktura, działania nie komplementarne w zależności od     

                zarządzającego 

 Cel opracowania:  -uporządkowanie i standaryzacja niejednolitej, często    

                                 chaotycznej infrastruktury turystycznej 

                                -hierarchizacja działań w aspekcie bezpieczeństwa, estetyki,  

                                  atrakcyjności, komfortu oraz obowiązującego prawa .                                    
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Udostępnianie lasu dla rekreacji i turystyki – LKP Nadleśnictwo Elbląg 

– oczekiwane efekty.  

-  Działania komplementarne  w zakresie turystyki bez względu na zarządzającego 

                  zarówno na płaszczyźnie :obszar leśny/nieleśny jak i na linii infrastruktury  

                  istniejącej/projektowanej  

- Przyjęcie zapisów koncepcji  w tworzonych Planach Zagospodarowania Przestrzennego 

                  oraz innych dokumentach strategicznych przez samorządy regionu.       
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Udostępnianie lasu dla rekreacji i turystyki – LKP Nadleśnictwo Elbląg 

Wykonawca- Biuro Urządzania Lasu w Gdyni- wyłoniony w ramach 

ogłoszonego konkursu 

Źródło finansowania- środki Funduszu Leśnego 
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Oznakowanie szlaków turystycznych nowych i odnawianych w 

RDLP Gdańsk, jako obowiązujący standard od 2015 roku. 

• Szlaki piesze – Instrukcja znakowania PTTK 

• Szlaki Nordic Walking – standard opracowany przez 

Federację NW 

• Szlaki rowerowe – wg rozporządzeń 

• Szlaki konne – wg opracowania DGLP, lokalne ścieżki 

konne wg rozporządzeń nadleśniczych ale zgodne z ww. 

opracowaniem. 

• Szlaki kajakowe -  propozycja PROT z programu 

Kajakiem przez Pomorze. 
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Ciekawe oznakowanie szlaków – przykłady. 
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Ciekawe oznakowanie szlaków – przykłady. 
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Ciekawe oznakowanie szlaków – przykłady – sposób wykonania.  
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Hardwoods Ecotourism – oznakowanie turystyczne – P2 

Szlaki rowerowe wg PTTK. Szlaki rowerowe wg ?? 
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Tak powinno być - oznakowanie szlaków wg rozporządzeń. 
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ATTRACTIVE HARDWOODS – oznakowanie turystyczne. 

Trasa do biegania. Oznakowanie szwedzkie 
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Udostępnianie lasu dla rekreacji i turystyki - problemy 
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Czyste Lasy ? – zaśmiecanie  lasu! 

• Nie ma w lesie drzew, krzewów ani zwierząt, które 

wytwarzają takie rzeczy! 
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Czyste Lasy ? – zaśmiecanie  lasu! 

• Nie ma w lesie drzew, krzewów ani zwierząt, które 

wytwarzają takie rzeczy! 
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Czyste Lasy? – czas na odpoczynek?! 
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Program Czyste Lasy. 

Program  Czyste Lasy 
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Program Czyste Lasy. 

 

 

• www czystelasy.info 

lub  

• www czystelasy.info.pl 

• facebook: czyste lasy 
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Program Czyste Lasy. 

• Cele główne:  

 – chcemy połączyć siły wszystkich ludzi             

dobrej woli, którzy nie godzą się, aby las 

traktować jak darmowe wysypisko śmieci! 

  

 – mniej śmieci w lasach! 
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Program Czyste Lasy - oklejanie autobusów firmy GRYF 
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Program Czyste Lasy - oklejanie autobusów firmy GRYF 
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Program Czyste Lasy - oklejanie autobusów firmy GRYF 
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Program Czyste Lasy - oklejanie autobusów firmy GRYF 
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Program Czyste Lasy. 
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Program Czyste Lasy. 
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Program Czyste Lasy. 
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Program Czyste Lasy. 

• Ta kampania ma włączyć społeczeństwo Pomorza w dbanie 

o lasy, pokazać jeden z bardzo ważnych problemów,  z 

którym nasi leśnicy borykają się na co dzień! 
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Jedna z głównych przyczyn to niektóre zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach! 

• Art. 3. 1. 19) posiadaczu odpadów … domniemywa się, że 

władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów 

znajdujących się na nieruchomości; 

• Art. 3. 1. 32) ... wytwórcą odpadów powstających w wyniku 

świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu 

obiektów,... jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że 

umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej; 

• Art. 71. Uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem 

jedynie karty przekazania odpadów prowadzą:  

   1) podmioty, które: 

    b) wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące 

odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie; 
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Trzeba łączyć wszystkie funkcje lasu 
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Drogi leśne są dla wszystkich i należy o tym pamiętać, bo może 

skończyć się bardzo źle! 
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Miejsce wypadku –RDLP Szczecin, Nadleśnictwo Różańsko, Leśnictwo 

Dolsk, oddz. 363 c, miejsce biwakowania nad Jeziorem „Zielin”. 

. 
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Wina 

Stopnie winy na gruncie cywilistyki: 

• wina umyślna  – działanie albo zaniechanie, 

• wina nieumyślna – niedbalstwo, tj. niedołożenie 

należytej staranności (oceniane obiektywnie). 

Dla istnienia odpowiedzialności cywilnej stopień winy 

nie ma znaczenia! 
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Wnioski do dalszych działań. 

• Rekreacyjne i turystyczne użytkowanie terenów 

leśnych i innych udostępnionych odbywa się na 

własną odpowiedzialność (np. Art.26 p.1a ustawy o 

Lasach). 

• Informacja o zasadach zachowania się w trakcie 

rekreacyjnego i turystycznego korzystania z terenów 

leśnych i innych udostępnionych ( regulamin) powinna 

znajdować się w miejscu ogólnodostępnym ( początek 

szlaku, miejsca postoju pojazdów, parkingi itp.) oraz  na 

stronie internetowej nadleśnictwa. 

• Na stronie internetowej nadleśnictwa, w zakładce 

turystyka należy umieścić informację o potencjalnych 

zagrożeniach mogących dotyczyć użytkownika. 
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Wniosek główny 

Konieczne jest stworzenie platformy działań  

partnerskich na linii Lasy Państwowe –  

samorządy terenowe i organizacje turystyczne,  

w zakresie sporządzania i realizacji wszelkich  

dokumentów planistycznych i strategicznych  

dotykających przestrzeni związanej z turystyką  

i rekreacją. 
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    Najlepszy jest relaks na łonie przyrody. 
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Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych 

w Gdańsku 

ul.  Ks. Rogaczewskiego  9 / 19 

80- 804 Gdańsk  

rdlp@gdansk.lasy.gov.pl 

tel. +48 58 321 22 20,  

fax +48 58 302 11 25 

Dziękuję za uwagę ! 
Zbigniew Popławski 


