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Dotyczy: zagrozenia pozarowego w lasach.

W zwiazku z wystepowaniem w 2018 r. wiekszej niz w latach ubiegtych liczby
pozarbw w lasach, w tym w przewazajacej wiekszosci w lasach J^nov^cych
wlasnosci Skarbu Panstwa, gdzie dotychczas na przestrzen, tego roku odnotowano
blisko 3700 (ponad 60 %) ogotu pozarow zaistniatych na tego rodzaju terenach,
zwracam si, do Pana Wojewody z pnXbq ozwrocenie uwagi Starostom powatow
ziokalizowanych na Obszarze wojewodztwa lubelskiego na koniecznosd sprawowania
pzez nich wLciwego nadzoru nad gospodarka, lesn,, w tym kwestiam. dotycz.cym,
re nzaTprzez wfascicieli izarz.dcow wspomnianych iasow n,es,anow,acy
Isnosci Skarbu Pahstwa, obowiazkow z zakresu ochrony przeawpozarowej,

w szczeg6lnosci takich jak:
- wykonywanie i utrzymanie pasow przeciwpozarowych,
- zapewnienie i utrzymywanie dojazdbw pozarowych,
- zapewnienie i utrzymanie zrbdet wody do celow przeciwpozarowych.

Jednoczesnie informuje, ze organy Pahstwowej Strazy Poiamej, bed^
w rozpatrywanym obszarze, tak jak dotychczas, realizowac w»asne dziatania kontrolno
- rozpoznawcze dotyczace nadzoru nad przestrzeganiem _P^pisow
przeciwpozarowych w lasach zarowno pozostaja.cych w zarzgdzie Panstwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe jak i nadzorowanych przez Starostow.

Nadmieniam, iz wobec relatywnie duzego rozdrobnienia przedmiotowych
dziatek lesnych i towarzysza.cych temu problemow z szybkg identyfikacj^ wlasacieli,
a takze braku zorganizowania rozpatrywanych wtascicieli w sposob ustanawiajqcy
odpowiednio umocowan^ reprezentacje na potrzeby wystepowania w charakterze
strony w sprawach administracyjnych, bez odpowiedniego zaangazowama s,e
organow sprawuja.cych wspomniany na wstepie nadzor nad gospodarkg lesnq oraz
posiadajacych w tym kontekscie niezbedne narzedzia, uzyskanie zadowalaj^cych
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efektow w aspekcie zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeristwa
pozarowego omawianych terenow bedzie utrudnione.

Jednoczesnie informuje, ze organy Panstwowej Strazy Pozarnej, w ramach
posiadanych obowî zkow w rozpatrywanym zakresie wspomnianego wczesniej
obszaru, zostafy zobowiqzane bezposrednio przeze mnie w pismie z dnia 16 sierpnia
2018 r. znak BZ-l-0754/22-1/18 do zapewnienia wlasciwego nadzoru nad
przestrzeganiem na tych terenach przepisow przeciwpozarowych, wla,czaja.c w to
przeprowadzenie stosownych czynno£ci kontrolno-rozpoznawczych zarowno w roku
bieza.cym, jak i w latach kolejnych.
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