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 Wg rozdzielnika 

Nadleśnictwo Parczew informuje, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem 
epidemii po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, od 3 kwietnia do 11 kwietnia 
br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu. Zamknięte pozostają też 
parki narodowe. 

Niestety ostatnie dni pokazują, że mimo próśb i apeli, wciąż dużo osób wykorzystuje czas 
odizolowania na pikniki i towarzyskie spotkania, m.in. na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. 
Dlatego na podstawie art. 11 ust. 2 i 7 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 31 
marca 2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii, dyrektor generalny Lasów Państwowych polecił wprowadzić okresowy 
zakaz wstępu - do 11 kwietnia br. włącznie. Straż Leśna będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu. 

W czasach epidemii jedynie solidarne i odpowiedzialne zachowanie daje nadzieję na jej skrócenie 
i na szybki powrót do normalnego funkcjonowania. Prosimy o poważnie potraktowanie tych zakazów, w 
trosce o nas wszystkich. Ludzkie życie i zdrowie jest wartością nadrzędną. Możemy je ochronić jedynie 
poprzez wspólne poddanie się koniecznym i tymczasowym ograniczeniom. 

Nadleśnictwo w załączeniu przekazuje informację z prośbę o zamieszczenie na tablicach ogłoszeń. 

Nadleśniczy 

 

Załącznik: Informacja                                                              (podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym) 
Lista adresatów: 
Urząd Gminy w Urszulinie, ul. Kwiatowa 35, 22-234 Urszulin, 
Urząd Gminy w Dębowej Kłodzie, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda, 
Urząd Miejski w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew, 
Urząd Gminy w Starym Brusie, Stary Brus 47A, 22-244 Stary Brus, 
Urząd Gminy w Ludwinie, Ludwin 51, 21-075 Ludwin, 
Urząd Gminy w Uścimowie, Stary Uścimów 37, 21-109 Stary Uścimów, 
Urząd Gminy w Sosnowicy, ul. Spokojna 10, 21-230 Sosnowica, 
Urząd Gminy w Siemieniu, ul. Stawowa 1b, 21-220 Siemień.



 

   
  
 

ZAKAZ WSTĘPU  
DO LASU 

  
 

do 11 kwietnia 2020 
 
na podstawie art. 11 ust. 2 i 7 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku 
z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
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