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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senator Jadwigę Rotnicką na 24. posiedzeniu Senatu 

w dniu 27 maja 2021 r. w sprawie informacji o zamknięciu, od 15 maja 2021 r., szlaków turystycznych 

biegnących w okolicach miejscowości Spalona na Dolnym Śląsku, znak BPS/043-24-1062/21, 

przedstawiam poniższe informacje.

Na wstępie chciałbym podkreślić, że z informacji przekazanych przez Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych wynika, iż problem związany z czasowym zamknięciem szlaków turystycznych w rejonie 

miejscowości Spalona został rozwiązany. Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka i Oddział Ziemi Kłodzkiej 

Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (dalej PTTK) uzgodniły wspólne stanowisko 

i wypracowały rozwiązanie, które wynika z pilnej potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa turystów 

w szczycie sezonu turystycznego. Nadleśnictwo Bystrzycka Kłodzka umożliwiło lokalnej organizacji 

PTTK wytyczenie zmiany przebiegu pieszych szlaków turystycznych w rejonie miejscowości Spalona, 

zgodnie z wnioskiem PTTK.

Chciałbym jednakże wyjaśnić, że konieczność wyznaczenia zastępczych fragmentów tras wynikała 

z ich zamknięcia w związku z prowadzeniem prac przez prywatnego inwestora na prywatnym terenie. 

W tej sytuacji Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka nie odmówiło możliwości wyznaczenia trasy 

zastępczej. Przeciwnie, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (dalej Lasy Państwowe) 

zaproponowało dogodne warunki udostępnienia gruntu. Bezpłatna dzierżawa uwzględniała konieczność 

okresowego przeglądu i uprzątnięcia trasy. Lasy Państwowe, jak jest to wskazane w oświadczeniu 



senatorskim, deklarowały jednak pokrycie kosztów usuwania ewentualnych zagrożeń. Zaznaczam przy 

tym, że niezależnie od tego, czy tymczasowy szlak miałby funkcjonować, czy nie – wstęp do lasów 

zarządzanych przez Lasy Państwowe jest swobodny (poza konkretnymi sytuacjami, gdy ograniczenia 

wynikają z troski o dobro przyrody bądź bezpieczeństwo) dla wszystkich chętnych.

Odnosząc się do pytań zawartych w oświadczeniu senatorskim, informuję, że tematyka szlaków 

turystycznych jest obecnie przedmiotem rozmów z Zarządem Głównym PTTK. Lasy Państwowe 

i Zarząd Główny PTTK pracują nad treścią ramowego porozumienia, które będzie mogło zostać 

wykorzystane do określenia wzajemnych relacji między lokalnymi oddziałami PTTK, a nadleśnictwami 

Lasów Państwowych. Takie rozwiązanie wynika z faktu, że oddziały PTTK posiadają status odrębnych 

stowarzyszeń. Treść porozumienia ramowego będzie formalnie regulować kwestię odpowiedzialności 

za funkcjonowanie obiektów turystycznych znajdujących się na terenach zarządzanych przez Lasy 

Państwowe, a wytyczonych i utworzonych przez inne podmioty. Uregulowania wymaga 

odpowiedzialność rzeczowa i finansowa, kwestie bezpieczeństwa i dostępności, przepływ informacji. 

Przedmiotowe oświadczenie senatorskie pokazuje, że temat wyżej przedstawionego ramowego 

porozumienia jest sprawą dużej wagi.

Z poważaniem

Z up. Ministra

Edward Siarka
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/
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