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ZPN.643.10.2020

Pan

Jacek Gursz

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 

Wielkopolski

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 3 kwietnia 2020 r. dotyczące rozszerzenia obostrzeń 

dotyczących ograniczenia w poruszaniu się w przestrzeni publicznej o tereny ogródków 

działkowych, Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny uprzejmie prosi o przyjęcie 

poniższych informacji.

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 566, z późn. zm.) w okresie od dnia 1 kwietnia 

2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

przemieszczania się osób przebywających na  tym obszarze, z wyjątkiem 

przemieszczania się danej osoby w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych, pozarolniczej 

działalności gospodarczej, prowadzenia działalności rolniczej lub prac 

w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia 

codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, oraz 

zakupu towarów i usług z tym związanych. Dotyczy to także zaspokajania 

powyższych potrzeb osób nam najbliższych oraz pozostających z nami 

we wspólnym pożyciu;

3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz 

przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;

4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym 

czynności lub obrzędów religijnych;
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5) wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie 

z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie oraz ustawie z dnia 11 marca 

2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) tj. dokonywania polowań, 

odstrzałów i szacowania szkód oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych

- przy czym należy podkreślić, że w ramach powyższych wyjątków przemieszczać się 

pieszo mogą jednocześnie maksymalnie dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m 

od siebie, a środkami publicznego transportu zbiorowego można przewozić w tym 

samym czasie nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że niedozwolone jest przebywanie 

na terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy parków, zieleńców, 

promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków 

jordanowskich. Zakaz obejmuje również plaże.

Odnosząc się do kwestii ogródków działkowych czy działek rekreacyjnych, Departament 

pragnie zaznaczyć, że aktualnie przemieszczanie się powinno być uzasadnione 

i ukierunkowane na realizację tylko ważnej potrzeby życiowej. Jeśli wizyta ma celu np. 

zabezpieczenie terenu, to istnieje możliwość odbycia takiej podróżny. Jeżeli natomiast 

podróż ma charakter czysto turystyczny bądź towarzyski, wówczas objęta jest zakazem.  

Dodatkowo należy pamiętać, że każdy wyjazd stanowi potencjalne zagrożenie. 

Jednocześnie Departament wyjaśnia, że w przypadku wzmożonego ruchu na danym 

terenie (w tym przypadku terenie ogródków działkowych) na podstawie art. 41 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.) 

w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 566, z późn. zm.) władze 

samorządowe mogą wydać własne przepisy porządkowe w tym zakresie ograniczając 

dostęp do tych terenów.

Z poważaniem, 

Dariusz Poznański 

zastępca dyrektora 
/dokument podpisany elektronicznie/
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