


AKTYWNE UDOSTÊPNIANIE LASU
– PROGRAM W£ASNY LASÓW

PAÑSTWOWYCH
Mi³os³awa Hy¿y

WSTÊP
Pierwsza Konferencja „Lasy, parki i ogrody – miejsca przyjazne ludziom i œro-

dowisku” sta³a siê idealn¹ okazj¹ do zaprezentowania pomys³u na zagospodaro-
wanie rekreacyjne terenów leœnych. Charakter tego zagospodarowania ma ³¹czyæ
m.in. dwa kluczowe elementy: cz³owieka i œrodowisko w sposób, który mo¿na
nazwaæ przyjaznym dla nich obu. Pomys³ powy¿szego zagospodarowania nazwany
zosta³ programem w³asnym Lasów Pañstwowych pt. „Aktywne udostêpnianie lasu”
(AUL). „Aktywne” – bo daj¹ce konkretne rozwi¹zania z zakresu infrastruktury
i procedur posadawiania obiektów rekreacyjnych. „Udostêpnianie” – bo wi¹¿e siê
bezpoœrednio z otwartym charakterem terenów leœnych, gwarantowanym ustaw¹
o lasach. „Lasu” – bo to las zostaje, z ca³ym szacunkiem dla odwiedzaj¹cych go,
podmiotem dzia³añ opisanych programem. Program AUL to narzêdzie do zarz¹-
dzania funkcj¹ rekreacyjn¹ lasów. Narzêdzie to pozwala uwzglêdniæ i uszano-
waæ inne funkcje terenów leœnych z naciskiem na ich ochronê przed dewastacj¹,
która nie ma szans byæ zrekompensowana uzyskan¹ wiedz¹ czy zrozumieniem
odwiedzaj¹cych las. Program ma zawieraæ gotowe rozwi¹zania: standard urz¹-
dzeñ, wytyczne lokalizacji, procedury, wzory. G³ównym u¿ytkownikiem programu
bêd¹ nadleœnictwa, ale tzw. „ostatecznym beneficjentem” – wszyscy goœcie pol-
skich lasów.

Program powsta³ w oparciu o kilka elementów:
– inwentaryzacjê istniej¹cej infrastruktury rekreacyjno-turystyczno-edukacyj-

nej LP,
– badanie opinii spo³ecznej,
– przegl¹d dotychczasowej literatury,
– analizê kluczowych zagadnieñ prawnych z zakresu u¿ytkowania i ochrony tere-

nów leœnych oraz bezpieczeñstwa,
– Ÿród³a finansowania.

Powy¿sza inwentaryzacja stanu „na wejœciu” poprzedza etapy przygotowania
najlepszych mo¿liwych rozwi¹zañ oraz etap ich testowania. Aktualnie pierwsze
wdro¿enia infrastruktury AUL odbywaj¹ siê w kilku lokalizacjach. Testowe par-
kingi leœne przewidziane s¹ do realizacji w nadleœnictwach: Brzeziny (ryc. 1),
Celestynów, Chojnów, Karczma Borowa, Niepo³omice i Œwiêtoszów.
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PODSTAWOWE ELEMENTY PROGRAMU AUL

ISTNIEJ¥CA INFRASTRUKTURA REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-
EDUKACYJNA LP

Inwentaryzacjê istniej¹cej infrastruktury przeprowadzono latem 2010 r. me-
tod¹ ankiety internetowej. W wype³nienie ankiet zaanga¿owa³y siê wszystkie
nadleœnictwa PGL LP funkcjonuj¹ce w strukturach tej organizacji w okresie ob-
jêtym badaniem. Wykazanych zosta³o ³¹cznie 5 584 obiektów w 17 kategoriach.
Najliczniej reprezentowane by³y miejsca postoju pojazdów (2 949 obiektów, czyli
ponad po³owa wszystkich zg³oszeñ), najmniej licznie reprezentowane s¹ du¿e
obiekty: oœrodki szkoleniowe, wypoczynkowe i edukacyjne (³¹cznie 46 obiektów,
czyli niespe³na 1% zg³oszeñ) (ryc. 2). O ile wskazanie docelowej liczby obiektów
nie jest mo¿liwe, o tyle warto przyjrzeæ siê danym z raportu dotycz¹cego sza-
cunkowej liczby miejsc postojowych w LP. Jest to ponad 26 000 stanowisk. Dla
porównania jedno z wiêkszych centrów handlowych reklamuje siê parkingiem na
4 500 stanowisk, a œrednia liczba stanowisk w 15 najwiêkszych centrach handlo-
wych w Polsce to oko³o 2 000 (http://najlepszegalerie.pl/ranking). Mówi¹c obra-
zowo: „Mamy w lasach oko³o trzynastu takich „galerii handlowych”!. Mo¿na ten
obraz jeszcze bardziej spolaryzowaæ. Wspominane trzynaœcie „galerii handlo-
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Ryc. 1. Wizualizacja dla projektu koncepcyjnego testowego parkingu leœnego w Nadle-
œnictwie Brzeziny (RDLP w £odzi). (autorzy: firma projektowa Ogrody Gorczyñscy)
Figure 1. Visualization for conceptual design of the test forest parking in the Forest
District Brzeziny (RDSF in Lodz) (authors: Gorczyñscy Garden Design Company)



wych” daje przychód roczny liczony w setkach milionów z³otych, a 26 000 miejsc
postoju w lasach generuje koszty utrzymania wysokoœci oko³o 2,5 mln z³ rocz-
nie, nie generuj¹c przychodów (Hurtownia 2009). Wydatki te s¹ jednak niezbêd-
ne – to koniecznoœæ utrzymania maj¹tku w nale¿ytym stanie.
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BADANIE OPINII SPO£ECZNEJ I PRZEGL¥D LITERATURY
Badanie przeprowadzono w grudniu 2009 roku metod¹ bezpoœredniego wy-

wiadu ankieterskiego wspomaganego komputerowo (CAPI1) (http://www.obserwa-
tor.com.pl/badania/capi). Potwierdzi³o ono, ¿e najbardziej oczekiwanym przez
respondentów jest czysty las. „Czystoœæ i porz¹dek w miejscach przebywania
odwiedzaj¹cych” otrzyma³a najwy¿sz¹ ocenê 8,8 na skali wa¿noœci od 0 do 10.
Drugie miejsce z ocen¹ 8,7 zajê³o oczekiwanie „koszy na odpadki”. Dopiero po
tych dwóch wymaganiach pojawia siê „poczucie bezpieczeñstwa” z ocen¹ 8,36! Co
wiêcej – odwiedzaj¹cy wcale nie domagaj¹ siê „uzbrojenia” lasu w dodatkowe,
widoczne urz¹dzenia. Oczekiwaniu „miejsc urz¹dzonych wygodnie, ale z du¿¹ in-
gerencj¹ w œrodowisko” nadali ocenê 5,18, a oczekiwaniu „miejsc urz¹dzonych

Ryc. 2. Liczba obiektów turystycznych i edukacyjnych Lasów Pañstwowych w podziale na
ich typ
Fig. 2 Number of tourist and educational facilities of the National Forests divided by type

1 CAPI (Computer Aided Personal Interview) – to najczêœciej wywiady bezpoœrednie
i ankiety przeprowadzane z respondentami przy u¿yciu laptopów lub palm-topów, zamiast
tradycyjnych kwestionariuszy



z jak najmniejsz¹ ingerencj¹ w œrodowisko: 7,25. Oczekiwania te potwierdzaj¹
te¿ inne badania. Na przyk³ad w ramach projektu POLFOREX „Lasy jako dobro
publiczne. oszacowanie spo³ecznych i œrodowiskowych korzyœci z lasów w Pol-
sce w celu poprawy efektywnoœci ich zarz¹dzania” przygotowano (Czajkowski
2011) badania: „Wycena korzyœci spo³ecznych ze zmian w zarz¹dzaniu lasami”.
Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e najwa¿niejsz¹ cech¹ przy podejmowaniu
wyboru o poniesieniu dodatkowych kosztów przez respondenta na poprawê stanu
lasów w Polsce s¹ w³aœnie „œmieci w lasach” (ocena „bardzo wa¿ne” dla oko³o
70% pytanych, co przekracza wagê dla takich cech jak „ochrona najcenniejszych
lasów”, któr¹ za „bardzo wa¿n¹” uzna³o oko³o 44% pytanych). Potwierdzenia
podobnego podejœcia odwiedzaj¹cych las znajdziemy np. w artykule Prószyñ-
skiej-Bordas (2009) dotycz¹cym typów turystów w Œwiêtokrzyskim Parki Naro-
dowym” czy Kikulskiego (2009) omawiaj¹cym model rekreacyjnego zagospodaro-
wania lasów na terenach pojezierzy.

ZRÓD£A FINANSOWANIA
Planuje siê, ¿e program AUL finansowany bêdzie z funduszu leœnego,

a w przypadku dzia³añ wspólnych równie¿ z innych Ÿróde³, w tym np. z funduszy
UE czy œrodków instytucji wspó³pracuj¹cych. W przypadku funduszy UE cieka-
wym rozwi¹zaniem jest wspó³praca z tzw. lokalnymi grupami dzia³ania (LGD),
których idea opiera siê na aktywizowaniu inicjatywy spo³ecznej i wspó³dzia³aniu
pomiêdzy sektorem gospodarczym, spo³ecznym i publicznym, co bardzo zbli¿a je
do zasad funkcjonowania AUL. Œrodki na te takie przedsiêwziêcia pochodz¹
z programu LEADER+

ZAGADNIENIA PRAWNE
Ten bardzo szeroki obszar dobrze zobrazuje sytuacja dotycz¹ca inwestowa-

nia na obszarach Natura 2000. Posadowienie na takim obszarze niewielkiego obiektu
rekreacyjnego, np. miejsca postoju pojazdu, wymaga zwrócenia uwagi na jego po-
wierzchniê. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 lit. a) rozporz¹dzenia Rady Ministrów
w sprawie przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko (Roz-
porz¹dzenie 2010) do takich przedsiêwziêæ zalicza siê m.in. parkingi samochodo-
we wraz z towarzysz¹c¹ im infrastruktur¹ o powierzchni u¿ytkowej nie mniej-
szej ni¿ 0,2 ha na obszarach objêtych formami ochrony przyrody lub w otulinach
form przyrody i nie mniejszej ni¿ 0,5 ha na pozosta³ych obszarach. Poniewa¿
przepisy prawa nie zawieraj¹ definicji ani parkingu, ani miejsca postoju pojaz-
dów, nale¿a³oby uznaæ, ¿e przepisy powy¿szego rozporz¹dzenia mia³yby zasto-
sowanie do planowanego przedsiêwziêcia, o ile dane miejsce postoju pojazdów
przekracza³oby przytoczone powierzchnie. Podobne detale znaleŸæ mo¿na
w prawie budowlanym, ustawie o ogólnym bezpieczeñstwie produktów i wielu in-
nych.

PODSUMOWANIE
Program AUL dedykowany jest nie tylko do odwiedzaj¹cych las i jego gospo-

darzy – leœników. Zawiera on równie¿ element wspó³pracy z lokaln¹ spo³eczno-
œci¹ i lokalnymi w³adzami. Element ten jest najsilniejsz¹ gwarancj¹ trwa³oœci
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obiektów powsta³ych w ramach programu. Bez akceptacji i zapotrzebowania ze
strony s¹siadów lasu nie przetrwa ¿adna infrastruktura. Nawet obowi¹zek moni-
torowania takiego miejsca, mimo dostêpnych dziœ, nowoczesnych technologii, nie
bêdzie tak skuteczny jak opieka tych, którzy do lasu maj¹ najbli¿ej. Katalog przy-
k³adów takiej wspó³pracy jest bardzo szeroki: zaczynaj¹c od opieki sprawowa-
nej przez okoliczne szko³y, poprzez lokalne organizacje turystyczne, lokalne grupy
dzia³ania korzystaj¹ce ze œrodków UE, ko³a ³owieckie, a¿ po wspó³finansowa-
nie wywozu i utylizacji odpadów przez samorz¹dy i patronat uczelni wy¿szych.
Przyk³adem takiego dzia³ania s¹ równie¿ œcie¿ki, których uroczyste otwarcie
by³o kluczowym punktem wspomnianej konferencji – po³¹czy³y one si³y: Cen-
trum Edukacji Przyrodniczo-Leœnej w Rogowie, Wydzia³u Leœnego SGGW, Ar-
chidiecezji £ódzkiej, Nadleœnictwa Grotniki, i Urzêdu Gminy w Pabianicach. Tu
wiele zale¿y ju¿ od ludzi, ich energii i woli do wspólnego dzia³ania. A w miejscach
tak przyjaznych ludziom i œrodowisku jak lasy o takie wspó³dzia³anie na pewno
³atwiej.
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AKTYWNE UDOSTÊPNIANIE LASU – PROGRAM W£ASNY LA-
SÓW PAÑSTWOWYCH. Streszczenie: Lasy bêd¹ce w³asnoœci¹
Skarbu Pañstwa s¹ dostêpne – gwarantuj¹ to zapisy ustawy o la-
sach. Udostêpnianie lasu to proces budowany przez oczekiwania ró¿-
nych u¿ytkowników funkcji lasu, lokalnych spo³ecznoœci i leœni-
ków. Aby znaleŸæ "z³oty œrodek" satysfakcjonuj¹cy wszystkich,
budowany jest program w³asny Pañstwowego Gospodarstwa Leœnego
Lasy Pañstwowe (LP) popod nazw¹: „Aktywne udostêpnianie lasu”
(AUL). Celem programu jest zapewnienie bezpieczeñstwa odwiedza-
j¹cym las poprzez standaryzacjê i certyfikacjê urz¹dzeñ, dosto-
sowanie obiektów do potrzeb osób niepe³nosprawnych, wspó³dzia-
³anie z lokaln¹ spo³ecznoœci¹ i budowa pozytywnego wizerunku
LP. Zaprezentowane zostan¹ badania opinii spo³ecznej w zakresie
oceny i oczekiwañ wobec udostêpniania lasu oraz pierwsze rozwi¹-
zania infrastrukturalne (urz¹dzenia) i certyfikaty bezpieczeñstwa.
Program ma dostarczyæ gotowe rozwi¹zania dla zainteresowanych
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nadleœnictw, w tym uzgodnienia z zarz¹dami dróg, instytucjami
zajmuj¹cymi siê ochron¹ œrodowiska itp.

S³owa kluczowe: Lasy Pañstwowe, aktywne udostêpnianie lasu, in-
frastruktura turystyczno-rekreacyjna lasów

ACTIVE SHARING OF THE FOREST – THE PROGRAM OF THE
STATE FORESTS. Abstract: The forests owned by the Treasury
are available – it is ensured by the provisions of the Act on forests.
Sharing of the forest is the process built by the expectations of
various functions of forest users, local communities and foresters.
To find the „middle ground” satisfactory of all, it is build own pro-
gram of the State Forests National Forest Holding (LP) named:
„Active Sharing of The Forest” (AUL). The program aims to ensure
the safety of forest visitors through standardization and certifi-
cation of equipment, adaptation of facilities for the disabled, the
interaction with the local community and building a positive image
of LP. Presented will be research on public opinion in the asses-
sment and expectations of the forest sharing and the first infra-
structure solutions (equipment) and safety approvals. The program
is to provide a turnkey solution for those interested forestry ma-
nagement units, including arrangements with management of roads,
institutions dealing with environmental protection, etc.

Keywords: National Forests, the active sharing of the forest, to-
urism and recreational infrastructure of the forests
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