Używanie ognia w lesie – podstawy prawne

Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 6, 148 z późn.
zm.)

Art. 11.
Jednostka organizacyjna, osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za powstanie szkody w
lasach jest obowiązana do jej naprawienia według zasad określonych w Kodeksie cywilnym.

Art. 26.
Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność
Skarbu Państwa, w razie gdy:
a. występuje duże zagrożenie pożarowe.

Art. 30.
W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu,
zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu
lub nadleśniczego,
2) korzystania z otwartego płomienia,
3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2020,
poz. 961 z późn. zm.)

Art. 3.
Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska,
budynku, obiektu lub terenu jest obowiązana zabezpieczyć je przed zagrożeniem
pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 późn. zm.)
§40.
1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również
w odległości do 100 m od granicy lasów, nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności
mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności:
a. rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub
zarządcę lasu;
b. palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do
pobytu ludzi.
2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy czynności związanych z gospodarką leśną oraz
wykonywaniem robót budowlanych i eksploatacji kopalin w porozumieniu z
właścicielem lub zarządcą lasu.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006
r. Nr 58, poz. 405 z późn. zm.), które określa zasady wprowadzania okresowego
zakazu wstępu do lasu ze względu na zagrożenie pożarowe:
§12
Zakaz wstępu do lasu wprowadza się przy 3. stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jeżeli
przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9.00 będzie niższa niż 10%.

Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu
2.3.1. Posługiwanie się otwartym ogniem w lesie lub w odległości do 100 m od jego granicy
w celach związanych z gospodarką leśną dozwolone jest wyłącznie pod warunkiem
zapewnienia przestrzegania wskazań zawartych w pkt. 2.3.7-2.3.9.

2.3.2. Posługiwanie się otwartym ogniem w lesie lub w odległości do 100 m od jego granicy
w działalności gospodarczej niezwiązanej z gospodarką leśną dozwolone jest w miejscach
uzgodnionych z nadleśniczym.
2.3.3. Palenie ognisk na obozach szkolnych, harcerskich itp. może się odbywać w miejscach
wyznaczonych do tego celu przez nadleśniczego.
2.3.4. Stałe miejsca posługiwania się otwartym ogniem w lesie wyznacza nadleśniczy
poprzez ich techniczne zagospodarowanie. Miejsca te wyznacza się jedynie w celach
turystyczno-wypoczynkowych.
2.3.5. Nadleśniczy, wyznaczając czasowe miejsca posługiwania się otwartym ogniem
w lesie, obowiązany jest do pisemnego określenia miejsca i warunków bezpiecznego
posługiwania się ogniem w lesie oraz sprawowania nadzoru nad ich przestrzeganiem.
2.3.6. Nadleśniczy może w okresach szczególnego zagrożenia pożarowego lasu, wstrzymać
wyznaczanie miejsc posługiwania się otwartym ogniem oraz anulować miejsca wcześniej
wyznaczone (w trybie pkt. 2.3.3-2.3.5).
2.3.7. Posługiwanie się otwartym ogniem w lesie i w odległości do 100 m od lasu przy
wykonywaniu czynności związanych z gospodarką leśną powinno się odbywać
z zachowaniem następujących warunków:

a)

na technologiczne zastosowanie ognia zgodę wyraża nadleśniczy, z określeniem
miejsca, czasu i warunków posługiwania się ogniem;

b)

prowadzący prace związane z używaniem ognia o przewidywanym okresie ich trwania
i miejscu zobowiązany jest powiadomić:



nadleśnictwo, które o przypadkach posługiwania się ogniem na terenach leśnych
powiadamia własne służby obserwacyjno-alarmowe,


c)

właściwe terenowo stanowisko kierowania PSP;
pozostałości poeksploatacyjne powinny być spalane w godzinach rannych, przy
pochmurnej i bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantującym możliwie największe
bezpieczeństwo;

d)

przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczęciem posługiwania się otwartym ogniem
należy przygotować odpowiednią ilość sprzętu do opanowania pożaru, który może

zostać wzniecony. Oprócz tego na miejscu spalania powinien się znajdować środek
łączności i środek lokomocji,
e)

palenie ognisk nie może się odbywać w odległości mniejszej niż 6 m od stojących
drzew, a wysokość płomieni nie powinna przekraczać 2 m. Przed przystąpieniem do
palenia ognisk lub wykonywania robót budowlano-montażowych przy użyciu
płomienia należy usunąć dookoła pokrywę do gleby mineralnej na szerokości 1-3 m,
zależnie od wysokości i palności runa; zasada ta nie dotyczy okresu zalegania
pokrywy śnieżnej;

f)
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z posługiwaniem się ogniem należy na miejscu zapewnić właściwy dozór
gwarantujący zabezpieczenie przed ewentualnym powstaniem pożaru. Dozorujące
osoby muszą być poinstruowane przez pracodawcę w zakresie gaszenia pożarów
w lesie; nie wolno im oddalać się od miejsca posługiwania się ogniem;
g)

w razie zaistnienia groźby powstania pożaru należy natychmiast przystąpić do
likwidacji ogniska lub zaniechać czynności związanej z posługiwaniem się ogniem;

h)

po wypaleniu się ognisk należy dokładnie zasypać je glebą mineralną lub zalać wodą
i upewnić się, czy nie pozostały tlące się głownie, a w razie potrzeby pozostawić
dozór z odpowiednim wyposażeniem.

2.3.8 Wykonywanie wszelkich czynności gospodarczych związanych z używaniem ognia w
lesie dozwolone jest tylko pod stałym nadzorem imiennie wyznaczonej osoby,
odpowiedzialnej za ich prawidłowość.
2.3.9 Zabronione jest palenie ognisk oraz wykonywanie innych czynności gospodarczych
związanych
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w
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i drzewostanach, w których wysokość koron drzew znajduje się poniżej 10 m od
ziemi, oraz na powierzchniach leśnych porośniętych trzcinnikiem, wysokimi trawami
i wrzosem.

