
Parking leœny jak przyk³ad infrastruktury leœnej
– stan obecny i przysz³y, koszty, standaryzacja, wspó³praca

XV Konferencja „Wspó³czesne zagadnienia edukacji leœnej spo³eczeñstwa” CEPL w Ro-
gowie podjê³a temat szeroko rozumianej infrastruktury edukacyjnej. Uwzglêdniaj¹c definicjê
infrastruktury, któr¹ mo¿na znaleŸæ w ró¿nych Ÿród³ach, warto podkreœliæ, ¿e z punktu widze-
nia zarz¹dzania stan infrastruktury stanowi jeden z najwa¿niejszych testów na sprawnoœæ go-
spodarowania. Wynika to z wagi decyzji, jak¹ podejmuje dany podmiot: jest to decyzja bardzo
kosztoch³onna i niezmienna przez wiele lat, a jednoczeœnie bardzo potrzebna. Widaæ to wyraŸ-
nie na emocjach, które towarzysz¹ budowom zwi¹zanym z EURO 2012.

Infrastruktura edukacyjna Lasów Pañstwowych (LP) – jako instytucji zarz¹dzaj¹cej maj¹t-
kiem Skarbu Pañstwa – jest dobrem szerokodostêpnym. Historia jej tworzenia jest tak d³uga,
jak istnienie PGL LP. Ma te¿ pewn¹ wyj¹tkow¹ cechê: w przeciwieñstwie do innych „infra-
struktur” nie stanowi (w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci) Ÿród³a przychodów. Stanowi natomiast Ÿród³o
kosztów, niezbêdnych do poniesienia w celu wype³nienia postanowieñ Ustawy o lasach (po-
wszechna dostêpnoœæ lasów).

W niniejszym opracowaniu zaprezentowane zostan¹ zagadnienia zarówno infrastruktury
turystycznej, jak i edukacyjnej. Wynika to z bie¿¹cych prac Oœrodka Rozwojowo-Wdro¿enio-
wego Lasów Pañstwowych w Bedoniu (ORWLP) nad projektem programu w³asnego LP „Ak-
tywne udostêpnianie lasu” (AUL). Program ten, aktualnie w trakcie budowy, stawia przed wdra-
¿aj¹cymi go nastêpuj¹ce cele:
1. Udostêpnianie lasów, w sposób gwarantuj¹cy harmonijne korzystanie z nich przez wszyst-

kich beneficjentów,
2. U³atwienie i ukierunkowanie udostêpniania lasu poprzez rozwój sprzyjaj¹cej infrastruktu-

ry oraz jej standaryzacjê,
3. Aktywizacja mieszkañców obszarów wiejskich i rozwój wspó³pracy,
4. Zapewnienie bezpieczeñstwa goœciom lasu.

Narzêdziami do osi¹gniêcia tych celów bêd¹ sprawdzone procedury, standardy dokumentów
oraz gotowy katalog urz¹dzeñ takich, jak wiaty, sto³y, ³awki. Takie podejœcie powinno zagwaran-
towaæ rozpoznawalnoœæ infrastruktury LP i zwiêkszenie bezpieczeñstwa u¿ytkowników.

Aby opracowaæ te narzêdzia i skierowaæ rozwój infrastruktury turystyczno-edukacyjnej
w najkorzystniejszym kierunku, niezbêdne by³o okreœlenie stanu „jest”. Stan ten sprawdzony
zosta³ metod¹ ankietyzacji w 2010 r. Potwierdzi³ on przyjête w AUL zasady realizacji progra-
mu, w tym w szczególnoœci: standaryzacjê, wspó³pracê i dostêpnoœæ. Wyjaœnienie tych zasad
znajduje siê poni¿ej.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e przeprowadzona inwentaryzacja infrastruktury turystyczno-eduka-
cyjnej LP by³a pierwszym tak szeroko zorganizowanym dzia³aniem badaj¹cym ten temat
w Lasach. Dotychczasowe inwentaryzacje mia³y mniejszy zasiêg (np. w ramach danej regional-
nej dyrekcji LP) lub inny cel (np. promocja obiektu w „Leœnym Przewodniku Turystycznym”).
Inwentaryzacja zosta³a przeprowadzona w ramach prac nad w/w projektem programu (AUL).

W wype³nienie ankiet zaanga¿owa³y siê wszystkie nadleœnictwa LP funkcjonuj¹ce w struk-
turach tej organizacji w okresie objêtym badaniem. Wykazanych zosta³o ³¹cznie 5584 obiek-
tów w 17 kategoriach. Najliczniej reprezentowane by³y miejsca postoju pojazdów (2949 obiek-
tów, czyli ponad po³owa wszystkich zg³oszeñ), najmniej licznie reprezentowane by³y du¿e obiek-
ty: oœrodki szkoleniowe, wypoczynkowe i edukacyjne (³¹cznie 46 obiektów, czyli niespe³na
1% zg³oszeñ).
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Szczególnej analizie zosta³o poddane utrzymanie obiektu. Z danych nt. podmiotu dbaj¹ce-
go o utrzymanie czystoœci i naprawy obiektu wynika, ¿e prace te wykonywane s¹ g³ównie
przez podmioty zewnêtrzne (Zak³ady Us³ug Leœnych) oraz przez pracowników nadleœnictw.
Oba rozwi¹zania finansowo obci¹¿aj¹ LP. Koszty te s¹ sta³ym elementem planów finansowo-
rzeczowych nadleœnictw. Jak zaznaczono wczeœniej powinny byæ one objête szczególn¹ uwag¹
inwestora. Ich wagê obrazuje nastêpuj¹ca proporcja: koszty posadowienia miejsca postoju po-
jazdów (do 10 miejsc postojowych, bez prac gruntowych) to ok. 25 000-30 000 z³ (Ÿród³o:
konsultacje terenowe), a roczne koszty utrzymania (wywóz œmieci z nielegalnych wysypisk,
naprawa zdewastowanego wyposa¿enia, zwyk³e prace porz¹dkowe i konserwatorskie) to ok.
10 000 z³ rocznie (Ÿród³o: konsultacje terenowe). Aby sprostaæ takiemu wyzwaniu, w projekt
programu zosta³a w³¹czona m.in. zasada wspó³pracy. Nie nale¿y kojarzyæ jej tylko ze wspó³fi-
nansowaniem prac porz¹dkowych przez organizacje pozarz¹dowe, samorz¹dy, firmy czy oso-
by prywatne. Chodzi tu przede wszystkim o aktywne zaanga¿owanie przedstawicieli w/w grup
we wspólne tworzenie i utrzymanie tak rozproszonych w terenie i powszechnie dostêpnych
obiektów.

Wa¿n¹ cech¹ infrastruktury jest równie¿ oznaczenie jej w³aœciciela. Element identyfikacji
zawarty jest w projektach koncepcyjnych urz¹dzeñ opracowanych w ramach AUL równie¿
w 2010. Dzia³anie to wype³nia kolejn¹ zasadê AUL – zasadê standaryzacji. Aktualnie trwa
przegl¹d kolejnych standardów po to, aby pogodziæ elementy identyfikacji wizualnej (rozpo-
znawalnoœæ) z optymalnymi kosztami ich zakupu i minimalnymi kosztami utrzymania we w³a-
œciwym stanie (procedura utrzymania czystoœci, napraw, konserwacji itp.). Ze wstêpnych ana-
liz wynika, ¿e:
1. Bardziej odporny na zniszczenie standard (np. z elementami metalowymi) jest kilkukrotnie

dro¿sz¹ inwestycj¹;
2. Mniej odporny na zniszczenie standard, jest oczywiœcie tañszy, ale wymaga wiêkszego

nak³adu prac zwi¹zanych z utrzymaniem w³aœciwej jakoœci obiektu;
3. Standard z elementami metalowymi wymaga mniejszych nak³adów prac zwi¹zanych z utrzy-

maniem, jest natomiast czêœciej kradziony;
4. LP mog¹ wykorzystywaæ element skali w negocjacjach i zmniejszyæ koszty zakupu przy

wiêkszej liczbie zamawianych elementów;
5. Ten sam element skali powinny wykorzystywaæ i ju¿ wykorzystuj¹ LP przy certyfikowaniu

i / lub atestowaniu urz¹dzeñ w kierunku bezpieczeñstwa u¿ytkowników. Proces ten jest
kosztowny (stanowi nawet 100%-200% kosztów produkcji 1 egz. danego urz¹dzenia). Jed-
noczeœnie jest to proces jednorazowy dla ca³ej serii produkcyjnej.

Dziœ nie sposób mówiæ o infrastrukturze bez uwzglêdnienia potrzeb osób niepe³nospraw-
nych. Inwentaryzacja pokaza³a szczegó³owo rzeczywisty stopieñ dostosowania istniej¹cych
obiektów do potrzeb osób z dysfunkcj¹ ruchu. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane „obiekt budowlany wraz ze zwi¹zanymi z nim urz¹dzeniami budowlanymi
nale¿y, bior¹c pod uwagê przewidywany okres u¿ytkowania, projektowaæ i budowaæ w sposób
okreœlony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy tech-
nicznej, zapewniaj¹c (...) niezbêdne warunki do korzystania z obiektów u¿ytecznoœci publicz-
nej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepe³nosprawne, w szcze-
gólnoœci poruszaj¹ce siê na wózkach inwalidzkich”. Pomijaj¹c dyskusjê nad tym czy badane
ankiet¹ obiekty s¹ „obiektem u¿ytecznoœci publicznej”, nale¿y podkreœliæ otwartoœæ leœników
zajmuj¹cych siê edukacj¹ na problemy osób niepe³nosprawnych – dowodem tego jest fakt, ¿e
66% oœrodków edukacji ekologicznej wskaza³o w ankietach dostosowanie do takich potrzeb.
Dla porównania to samo wskazanie ma 10% miejsc postoju pojazdów. Aby otworzyæ lasy rów-
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nie¿ dla osób z dysfunkcj¹ ruchu projekt programu AUL promuje zasadê dostêpnoœci, która
mówi, ¿e ka¿dy obiekt i ka¿de urz¹dzenie u³atwiaj¹ce korzystanie z lasu ma byæ tak pomyœla-
ne, aby skorzysta³a z niego osoba na wózku inwalidzkim, osoba w podesz³ym wieku, czy te¿
matka z dzieckiem w wózku.

Trudne jest okreœlenie docelowej wielkoœci infrastruktury turystyczno-edukacyjnej i jej roz-
mieszczenia. Z raportu wynika, ¿e gêstoœæ obiektów nie jest w œcis³ej relacji z gêstoœci¹ zalud-
nienia danego regionu czy te¿ z jego atrakcyjnoœci¹ turystyczn¹. Oznacza to, ¿e logikê lokowa-
nia takich obiektów nale¿y opieraæ o konkretne lokalne uwarunkowania, a nie o parametry
ogólne danego regionu. Dlatego projekt programu AUL zak³ada opracowanie dokumentu zwa-
nego ekspertyz¹ lokalizacyjn¹ do ka¿dej inwestycji. Daje ona konkretne wytyczne i oszacowa-
ne koszty dotycz¹ce np: uzgodnieñ z gmin¹ dot. koniecznoœci wykonania oceny oddzia³ywania
na œrodowisko (np. dla parkingu o powierzchni powy¿ej 0,5 ha na terenach niepodlegaj¹cych
formom ochrony przyrody). Inny obszar analizy dotyczy przy³¹czenia do istniej¹cej infrastruk-
tury drogowej. Ekspertyza ta jest etapem, na którym inwestor mo¿e wycofaæ siê z danego przed-
siêwziêcia. Ekspertyza taka mo¿e pos³u¿yæ do likwidacji istniej¹cego, np. stale dewastowane-
go obiektu, gdy¿ jej elementem jest równie¿ procedura utrzymania obiektu i analiza kosztów
tego utrzymania.

O ile wskazanie docelowej liczby obiektów nie jest mo¿liwe, o tyle warto przyjrzeæ siê
poszczególnym danym z raportu, np. szacunkowej liczbie miejsc postojowych w LP. Jest to
ponad 26 000 stanowisk. Dla porównania jedno z wiêkszych centrów handlowych reklamuje
siê parkingiem na 4500 stanowisk, a œrednia liczba stanowisk w 15 najwiêkszych centrach
handlowych w Polsce to ok. 2000 (za http://najlepszegalerie.pl/ranking). Mamy w lasach zatem
ok. 13 takich „galerii handlowych”. Mo¿na ten obraz jeszcze bardziej spolaryzowaæ. To 13
galerii handlowych daje przychód roczny liczony w setkach milionów z³otych, a 26 000 miejsc
postoju w lasach generuje koszty utrzymania wysokoœci ok. 2,5 mln z³ rocznie, nie generuj¹c
przychodów. Wydatki te s¹ jednak niezbêdne – to koniecznoœæ utrzymania maj¹tku w nale¿y-
tym stanie. Odrêbnym wnioskiem jest stworzenie jednolitej metodyki szacowania tych kosz-
tów.

Na zakoñczenie nale¿y zaznaczyæ, ¿e ju¿ dziœ istniej¹ w terenie dobre praktyki, czyli obiek-
ty spe³niaj¹ce oczekiwania zarówno leœników, jak te¿ samorz¹dów, a przede wszystkim goœci
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Fot. 1. Tablica informacyj-
na parkingu w Nadleœnictwie
Góra Œl¹ska (fot. W. Kac-
przyk)
Photo 1. Information board
at the parking place in Góra
Œl¹ska Forest Inspectorate



lasu. We wrzeœniu 2010 r. og³oszona zosta³a I edycja konkursu na „Najlepiej zagospodarowany
leœny parking”. Lasy Pañstwowe zaprosi³y wszystkich do wyboru, wed³ug w³asnych kryteriów
takiego miejsca postoju w lasach, którego gospodarz, zdaniem g³osuj¹cych, zas³uguje na wy-
ró¿nienie. Konkurs zakoñczy³ siê 31 paŸdziernika. Zwyciêskim parkingiem okaza³ siê obiekt
w Nadleœnictwie Góra Œl¹ska (fot. 1). Wrêczenie g³ównej nagrody i przekazanie gratulacji od
dyrektora generalnego Lasów Pañstwowych mia³o miejsce w drugim dniu Konferencji 8 grud-
nia 2010 roku w auli CEPL w Rogowie. Wybrane przez g³osuj¹cych miejsce wyró¿nia³o siê
w³aœnie wspólnym dzia³aniem i utrzymaniem dobrego stanu infrastruktury. Gratulujemy!

Summary. Forest parking as an example of forest infrastructure – current
status and future, cost, standardization and collaboration. In this study, the-
re are presented issues of tourism and education infrastructure. This is due to
the ongoing work of the Centre for Development and Implementation of State
Forests in Bedoñ (ORWLP) on a draft of the own program of National Forests
(LP) "Active Sharing the Forest " (AUL). This program puts on implementing
personnel the following aims: (1) share of forests in a way that ensures smooth
use of them for all beneficiaries, and (2) facilitating the sharing and orientation
of the forest through the development of infrastructure and environment condu-
cive to its standardization, (3) mobilization of rural population and cooperation
development; (4) ensure the safety of forest visitors. The tools to achieve these
goals will be best practices, documents standards, and directory of ready devi-
ces, such as shelters, tables, benches. Such an approach should ensure that awa-
reness of LP infrastructure and increase the safety of users.

Mi³os³awa Hy¿y
Oœrodek Rozwojowo-Wdro¿eniowy

Lasów Pañstwowych w Bedoniu
miloslawa.hyzy@bedon.lasy.gov.pl
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