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Oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki 

W ostatnim czasie duże zaniepokojenie wywołała informacja o zamknięciu, od 15 maja 2021 r., szlaków tury-

stycznych biegnących w okolicach miejscowości Spalona na Dolnym Śląsku. W związku z rozbudową wyciągu 

narciarskiego od połowy maja zamknięte zostaną leżące na prywatnym terenie odcinki 4 szlaków koło miejscowo-

ści Spalona na Dolnym Śląsku. Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Ziemi Kłodzkiej 

poinformował na Facebooku, że chodzi o: Główny Szlak Sudecki (czerwony) na odcinku pod Uboczem – schroni-

sko „Jagodna”; międzynarodowy szlak długodystansowy E3 (niebieski) na odcinku pod Uboczem – schronisko 

„Jagodna”; szlak „Południowe Góry Bystrzyckie” (żółty) na odcinku pod Uboczem – schronisko „Jagodna”; szlak 

Krowiarki – Spalona (zielony) na odcinku Spalona – schronisko „Jagodna”. 

W związku z planami prywatnego inwestora Oddział PTTK Ziemi Kłodzkiej zwrócił się do nadleśnictwa By-

strzyca Kłodzka o zgodę na wyznaczenie alternatywnych przebiegów szlaków po terenach należących do Lasów 

Państwowych, na co uzyskał wstępną zgodę. W sprawę włączyła się jednak Regionalna Dyrekcja Lasów Pań-

stwowych we Wrocławiu, która postawiła warunki niemożliwe do spełnienia przez PTTK. Dyrekcja oczekuje 

m.in.: podpisania umowy bezpłatnej dzierżawy przez PTTK gruntów, po których biegną szlaki; porządkowania 

szlaku turystycznego ze śmieci dwa razy do roku; dokonywania okresowych przeglądów stanu ścieżek i zgłaszanie 

do nadleśnictwa potencjalnych zagrożeń. Koszty usunięcia powalonych drzew czy naprawy rozjechanych szlaków 

ponosiłoby nadleśnictwo bądź firma zajmująca się gospodarką leśną. Wyjaśniając w mediach zamieszanie związa-

ne ze szlakami w rejonie Spalonej, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu wy-

raził dodatkowo oczekiwanie zawarcia przez PTTK umowy o odpowiedzialności cywilnej, czyli zobowiązania się 

PTTK do tego, że w razie gdyby wydarzyły się jakieś wypadki, ten, który poniósł szkody na tym szlaku, mógłby 

dochodzić roszczeń właśnie od PTTK. 

Sytuacja związana z zamknięciem szlaków w rejonie Spalonej jest niezrozumiała i szokująca zważywszy na 

fakt, że przecięte zostały bezpieczne dla turystów szlaki współtworzące polską i europejską sieć szlaków tury-

stycznych (teraz turyści będą musieli przejść ok. 2 km drogą wojewódzką nr 389 zwaną autostradą sudecką). Bul-

wersujący nie jest fakt, że prywatny inwestor na swoim terenie chce rozwijać bazę sportową, ale to, że zarządzają-

ce publicznym majątkiem Lasy Państwowe wykazują się absolutnym brakiem zrozumienia, czym jest masowa 

turystyka piesza, zwłaszcza w okresie, kiedy po pandemii należy stwarzać warunki do aktywnego wypoczynku. 

Dziś wydaje się jednak, że postępowanie wrocławskiej dyrekcji LP jest tak naprawdę pierwszym krokiem do li-

kwidacji turystyki krajoznawczej w Polsce. 

W związku z przedstawioną bardzo skrótowo sytuacją proszę o pilną odpowiedź na poniższe pytania. 

Czy przedstawione przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu stanowisko jest przypad-

kiem incydentalnym, czy przejawem strategii, która obowiązywać będzie we wszystkich dyrekcjach LP w Polsce? 

Jak Lasy Państwowe wyobrażają sobie „dokonywanie okresowych przeglądów stanu ścieżek i zgłaszanie do 

nadleśnictwa potencjalnych zagrożeń”? Czy PTTK oraz inne organizacje mają zlecać wykonywanie przeglądów 

specjalistycznym firmom, które posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, by ocenić np. stan zdrowia drzew 

rosnących wzdłuż szlaków turystycznych lub trwałość podłoża, co ma znaczenie zwłaszcza na szlakach górskich? 

Jak jakiekolwiek stowarzyszenie, nie tylko PTTK, ale i lokalne organizacje czy samorządy, które dotąd we 

współpracy z Lasami dbały o różnego rodzaju szlaki czy ścieżki edukacyjne, mają znaleźć środki na wykupienie 

polisy OC i dokonywanie przeglądów szlaków pod kątem bezpieczeństwa? 

Dukty leśne, po których biegną szlaki turystyczne, są często dewastowane przez ciężki sprzęt pracujący przy 

wyrębie lasów. Trasy te pozostają rozjeżdżone nieraz przez długie miesiące. Dlaczego wobec tego PTTK ma po-

nosić odpowiedzialność za ewentualne nieszczęśliwe zdarzenia, jeśli zdarzą się one wskutek wypadku na szlaku 

zniszczonym przy wycince lub innych pracach leśnych prowadzonych przez LP lub na zlecenie LP? 

Z poważaniem 

Jadwiga Rotnicka 

 

 


