
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Warszawa, dnia 2 luty 2018r

Nr DSO.SWA. 571.1003.2018.SZ

Ministerstwo Środowiska 
Ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa

RPW/8382/2018 P 
Data:2018-02-07

Przekazuję zgodnie z właściwością do stosownego wykorzystania pismo dot. ustawy 

z dnia 28 września 199 lr. o lasach, które nadesłała do KPRM

.

W załączeniu: pismo +koperta

Do wiadomości:

Al. Ujazdowskie 1 /3; 00-583 Warszawa; tel. +48 222 500151; fax +48 22 694 71 56 www.premier.gov.pl



C 'h

lv
Jaśliska, dnia 16.01.2018r.

KPRM

Sz. Pan Pflfl330905

Prezes Rady Ministrów

Mateusz Morawiecki

k a n c e l a r i a  O G Ó LN A

O ZMIANĘ W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH PRĄWA

PROŚBA Wpł. 23 -01-2016
_£mśłMdAn

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów tO

Zwracam się z prośbę rozważenia możliwości zmiany ustawy z dnia z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) w zakresie ruchu niektórych pojazdów w lesie, w szczególności dotyczy 
to art. 29, który zabrania ruchu pojazdów silnikowych poza kilkoma wymienionymi enumeratywnie przypadkami.

Proponuje aby dodać w art. 29 pkt lb  w brzmieniu dopuszczającym możliwość poruszania się po drogach 
leśnych wolnobieżnymi (prędkość ograniczona konstrukcyjnie do max 25km/h) pojazdami napędzanymi wyłącznie 
silnikiem elektrycznym po wyznaczonych przez nadleśniczego drogach leśnych lub po uzyskaniu od nadleśniczego 
pisemnej zgody na zorganizowane przejazdy turystyczne po drogach leśnych.

UZASADNIENIE

W sierpniu 2017 r. podjęłam jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą
korzystając z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z PROW 2014-2020 

program LEADER. Uzyskanie dotacji wymagało podjęcia działalności związanej z innowacyjnością w danym terenie 
(Beskid Niski -  pogranicze polsko-słowackie). Pomysłem na innowacyjność jest realizowanie lokalnych przewozów 
turystycznych (do 30 km od siedziby firmy) 14 osobowym, wolnobieżnym pojazdem napędzanym wyłącznie 
elektrycznie, którego prędkość maksymalna ograniczona jest konstrukcyjnie do 25km/godz. Pojazd może przejechać 
dziennie do około 80 km. Przejazdy powiązane są m.in. ze zwiedzaniem zabytków, wejściem na punkty widokowe, 
przejazdem bocznymi mało uczęszczanymi drogami, aby pokazać dawne osady, wioski, wartości przyrodnicze, 
sakralne, miejscowości uzdrowiskowe takie jak Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój, czy też bardzo ciekawe Jaśliska 
-  całe dziedzictwo kulturowe na małym wycinku Beskidu Niskiego. Przejazdy mają charakter edukacyjny, 
krajoznawczy i promocyjny.

Z racji ograniczeń sprzętowych (zasięg pojazdu) i koncepcji na tą działalność (czyli ma to być prezentowanie 
turystom i dzieciom ze szkół - najbliższej okolicy, jako dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Beskidu Niskiego 
ograniczona jestem w znacznym stopniu dostępnością i jakością lokalnych dróg.

Na obszarze mojej działalności znajdują się cenne zasoby przyrodnicze np. Rezerwat Źródliska Jasiołki, 
Rezerwat Kamień nad Jaśliskami, Rezerwat Przełom Jasiołki, obszary Natura 2000, Jaśliski Park Krajobrazowy, 
Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, które stanowią 90% powierzchni gdzie prowadzę tą działalność 
gospodarczą. Są to tereny piękne przyrodniczo i bezcenne. Przez te tereny przebiegają szlaki piesze, konne 
i rowerowe -  szlaki te jednak nie umożliwiają korzystania z nich np. osobom starszym o słabym zdrowiu (moi główni 
klienci -  osoby starsze z lokalnych sanatoriów).

Pojazd którym świadczę usługi m.in. z uwagi na swoje wymiary - jest mały (około 5 m długości i 1,55 m 
szerokości) i cichy przejazd nie zakłóca spokoju zwierzynie leśnej jak również nie zakłóca spokoju turystom 
korzystającym ze szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych (ograniczenie jego prędkości do 25 km/h znacznie 
poprawia bezpieczeństwo na szlakach).

Ustawa w obecnym brzmieniu w sposób znaczący ogranicza rozwój turystyki, a tym samym ogranicza 
w znacznym stopniu możliwość promocji Lasów Państwowych. Lasy Państwowe prowadząc racjonalną gospodarkę



leśną budują w niektórych miejscach drogi tzw. zakładowe -  w standardzie umożliwiającym przejazd tymi drogami 
pojazdów elektrycznych typu melex -  co rzadko się zdarza w przypadku polnych dróg gminnych -  zatem drogi leśne 
stają się jedynymi przejezdnymi odcinkami w mojej okolicy.

W listopadzie 2017r. zwróciłam się do z prośbą 
wyrażenia zgody na przejazdy niektórymi drogami leśnymi moim pojazdem. W odpowiedzi na moje pismo

 wyraził zainteresowanie pomysłem takich przejazdów turystycznych, lecz wobec zapisów ustawy był 
zmuszony odmówić zgody ze względu na brak podstaw prawnych ponieważ ustawa zakazuje w lasach ruchu 
wszelkich pojazdów silnikowych bez względu na ich wpływ na przyrodę. W rozmowie telefonicznej również wyrażał 
żywe zainteresowanie chcąc pomóc w realizacji takich wycieczek celem promocji Lasów Państwowych, dziedzictwa 
kulturowego oraz przyrodniczego znajdującego się na terenach należących do nadleśnictwa.

W rozmowach ze strażą leśną i leśnikami w obecnym stanie techniki i praktycznych sytuacjach wiele 
kontrowersji stwarzają w lesie nawet rowery ponieważ wiele z nich maj już napęd z silnikiem elektrycznym -  
pojawiają się też inne warianty podobnych pojazdów napędzane silnikami elektrycznymi -  zgodnie z ustawą mają 
silnik i jednocześnie obowiązuje ich zakaz wjazdu do lasu, ale z drugiej strony to rower. Myślę, że zapisy ustawy 

wymagają nowelizacji, aby odnieść się do postępu techniki.

Cała atrakcyjność lasów polega na ciszy i spokoju, zatem nie można wprowadzić wolnego wjazdu wszelkimi 
pojazdami i na dowolnych odcinkach. Kwestia udostępniania dróg na przejazdy elektrycznymi pojazdami silnikowymi 
z ograniczeniem konstrukcyjnym w tych pojazdach do 25km/h, powinna być regulowana poprzez nadleśniczego. 
Nadleśniczy powinien decydować gdzie, kiedy i na jakich warunkach pojazdy takie mogą się poruszać, 
czy to na wytyczonych szlakach (podobnie jak szlaki piesze, rowerowe czy konne), czy też na nieoznakowanych 
szlakach na przejazd którymi uzyskano pisemną zgodę nadleśniczego np. w ramach przewozów turystycznych 
indywidualnie uzgodnionymi trasami i ewentualnie w określonym okresie, aby nie kolidowały one z prowadzeniem 
gospodarki leśnej. Trasy przejazdu drogami biegnącymi przez tereny rezerwatu można zawsze uzgodnić w RDOŚ 
aby mieć pewność zachowania ochrony przyrody.

Myślę, że mój przypadek jest jednym z wielu i pozwoli na aktualizację przepisów prawa, aby wszyscy 
obywatele skorzystali z nowych regulacji i okresu sprawnego funkcjonowania Organów Państwa Polskiego. Liczę na 
uznanie tego problemu za waży przez Pana i skierowanie sprawy do prac legislacyjnych.

Z poważaniem


