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 Jednostki samorządu terytorialnego  

w zasięgu terytorialnym  

Nadleśnictwa Borki   

 

        Nadleśnictwo Borki informuje, iż w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo obywateli, w 

związku ze stanem epidemii oraz rekomendację Rządowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadziły 

tymczasowy zakaz wstępu do lasu osobom nieupoważnionym. Zakaz ten dotyczy 

każdego nadleśnictwa w kraju, w tym Nadleśnictwa Borki. 

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 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, wprowadzony został okresowy zakaz wstępu 

do lasów - 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. Ludzkie życie i 

zdrowie jest wartością nadrzędną. Wszyscy możemy je ochronić jedynie poprzez 

wspólne poddanie się koniecznym i tymczasowym ograniczeniom. 

 

Informacja o zakazie wstępu do lasów podana jest stronach: 

Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych: www.lp.gov.pl  

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku: www.bialystok.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwa Borki: https://borki.bialystok.lasy.gov.pl/ 

Na profilu fb Nadleśnictwa Borki: www.facebook.com/Nadleśnictwo-Borki-

106746147574907/ 

http://www.lp.gov.pl/
http://www.bialystok.lasy.gov.pl/
https://borki.bialystok.lasy.gov.pl/
http://www.facebook.com/Nadleśnictwo-Borki-106746147574907/
http://www.facebook.com/Nadleśnictwo-Borki-106746147574907/
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wg rozdzielnika: 

1. Urząd Miasta Węgorzewo 

2. Starostwo Powiatowe Węgorzewo 

3. Urząd Gminy Giżycko 

4. Starostwo Powiatowe Giżycko 

5. Urząd Gminy Kruklanki 

6. Urząd Gminy Pozezdrze 

7. Urząd Gminy Budry 

8. Urząd Gminy Banie Mazurskie 

9. Urząd Gminy Wydminy 

10.Urząd Gminy Świętajno 

11.Urząd Gminy Srokowo 
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