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1. Wprowadzenie.

1. Einführung.

Raport dotyczy projektu pod nazwą: „Transgraniczna
ochrona lasów przed pożarami”. Projekt, zarejestrowany
przez Komitet Sterujący Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”
pod numerem 311/SAX/13, zrealizowany został przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze i był
współfinansowany z Funduszu Małych Projektów w ramach
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Polska-Saksonia 2007-2013. Partnerem projektowym był
Powiatowy Urząd Leśny Bautzen z siedzibą w Kamenz.

Der vorliegende Bericht bezieht sich auf das Projekt mit
dem Titel „Grenzüberschreitender Waldbrandchutz”. Das
Projekt, das durch den Lenkungsausschuss der Euroregion „Spree-Neiße-Bober unter der Nummer 311/SAX/13
registriert wurde, wurde durch die Regionale Direktion
der Staatsforste in Zielona Góra umgesetzt und aus dem
Kleinprojektefonds im Rahmen des Operationellen Programms der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
Sachsen – Polen 2007-2013 kofinanziert. Projektpartner
war das Kreisforstamt Bautzen mit Sitz in Kamenz.

Ochrona przeciwpożarowa lasów jest jednym z priorytetowych działań realizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Szczególnego znaczenia
nabiera na terenach przygranicznych Polski i Niemiec,
w rozległych kompleksach leśnych o dużej palności.
Pożary lasów nie respektują bowiem granic państwowych!
Celem projektu jest wzmocnienie transgranicznej ochrony
lasów przed pożarami. Lasy Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Zielonej Górze, podobnie jak i sąsiadujące z nimi lasy w Saksonii i Brandenburgii, należą do
najbardziej zagrożonych pożarami w tej części Europy.
Zapobieganie oraz szybkie i sprawne zwalczanie pożarów
lasu stanowi podstawowe wyzwanie dla odpowiedzialnych
za to służb po obu stronach granicy, dlatego niezbędna
jest dobra współpraca stron w tej dziedzinie.
W ramach projektu:
• zorganizowano spotkania robocze partnerów,
• wykonano dwujęzyczne tablice informacyjne o treści
przeciwpożarowej,
• zorganizowano wspólne ćwiczenia w rejonie przygranicznym, z udziałem służb odpowiedzialnych za
ochronę i zwalczanie pożarów lasu z Polski i Niemiec,
• wydano materiały edukacyjno-informacyjne pomocne
w działaniach prewencyjnych,
• wyprodukowano film na temat realizowanego przedsięwzięcia projektowego.

Der Waldbrandschutz ist eine der Prioritätsmaßnahmen, die
durch die staatlichen Forstbetriebe – Staatsforst – umgesetzt werden. Dies ist im deutsch-polnischen Grenzraum, in
dem sich ausgedehnte brandgefährdete Waldgebiete befinden, besonders wichtig. Waldbrände kennen nämlich keine
Staatsgrenzen! In diesem Zusammenhang sind die Bereitstellung eines wirksamen Waldbrand-Frühwarnsystems
und der gegenseitige Austausch von Informationen über
Waldbrandgefahren von großer Bedeutung.

2. Porozumienie pomiędzy
Regionalnymi Dyrekcjami Lasów
Państwowych w Zielonej Górze
i Wrocławiu a Starostwami
Powiatowymi w Görlitz i Bautzen
w sprawie wymiany informacji
w obszarze wczesnego
wykrywania pożarów lasów.
W dniu 27 września 2013 r. w Centrum Spotkań Leśników
Polskich i Niemieckich w Wymiarkach zostało podpisane
Porozumienie pomiędzy Regionalnymi Dyrekcjami Lasów
Państwowych w Zielonej Górze i Wrocławiu a Starostwami
Powiatowymi w Görlitz i Bautzen w sprawie wymiany informacji w obszarze wczesnego wykrywania pożarów lasów.

Am 27. September 2013 wurde im deutsch-polnischen
Begegnungszentrum für Forstleute in Wymiarki die Vereinbarung zwischen den Regionalen Direktionen der Staatsforste in Zielona Góra und Breslau einerseits und den
Landratsämtern Görlitz und Bautzen über den Informationenaustausch auf dem Gebiet der Früherkennung von
Waldbränden unterzeichnet.

Das Ziel des Projektes ist die Stärkung des grenzüberschreitenden Waldbrandschutzes. Die Wälder der Regionalen Direktion der Staatsforste in Zielona Góra gehören
ähnlich wie die Wälder in den benachbarten Bundesländern Sachsen und Brandenburg zu den am meisten
brandgefährdeten Waldgebieten in diesem Teil Europas.
Die Waldbrandvorbeugung sowie eine schnelle und wirksame Bekämpfung von Waldbränden sind grundlegende
Herausforderungen der zuständigen Behörden. Aus diesem Grund ist eine gute Zusammenarbeit in diesem Bereich unentbehrlich.
Im Rahmen des Projektes wurden:
• Arbeitstreffen der Projektpartner durchgeführt,
• zweisprachige Warnschilder zum Waldbrandschutz
angefertigt,
• eine gemeinsame Waldbrandübung der für den Schutz
und die Bekämpfung von Waldbränden zuständigen
Einsatzkräfte aus Deutschland und Polen im Grenzgebiet organisiert,
• Bildungs- und Informationsmaterial für die Nutzung
bei Vorbeugungsmaßnahmen veröffentlicht,
• ein Film zum Projektthema gedreht.

Moment podpisania Porozumienia.
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2. Vereinbarung zwischen den
Regionalen Direktionen
der Staatsforste in Zielona
Góra und Breslau einerseits
und den Landratsämtern
Görlitz und Bautzen über den
Informationenaustausch auf
dem Gebiet der Früherkennung
von Waldbränden.
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Unterzeichnung der Vereinbarung.
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Załącznikiem do przedmiotowego Porozumienia jest wzór
meldunku: ZGŁOSZENIE POŻARU LASU! / WALDBRANDMELDUNG!

Dieser Vereinbarung ist ein zweisprachiger Vordruck einer
Waldbrandmeldung beigefügt: ZGŁOSZENIE POŻARU
LASU! / WALDBRANDMELDUNG!

Załącznik nr 1 / Anlage Nr. 1

ZGŁOSZENIE POŻARU LASU! / WALDBRANDMELDUNG!
POLSKA/POLEN:

Nadleśnictwo Wymiarki/ Oberförsterei Wymiarki (PAD/Alarm Und Dispositionspunkt)
Telefax: 0048 68 36040 43
e-mail: pad.wymiarki@zielonagora.lasy.gov.pl
Mobiltelefon: 0048 600 335 942; 0048 603 857 211
NIEMCY/DEUTSCHLAND:

Zintegrowana Centrala Regionalna Saksonii Wschodniej w Hoyerswerda/
Integrierte Regionalleitstelle Ostsachsen (in Hoyerswerda)
Telefax: 0049 35 714 765 111
E-Mail-Adresse: awfs@irls-hoyerswerda.de
Telefon: 0049 3571 19296

NAZWA DOSTRZEGALNI
NAME DES FEUERWACHTURMES

Godzina i minuta
zauważenia
dymu/ognia
Uhrzeit von
Entdeckung des
Rauches/Feuers
(Stunde und Minute)

Liczba stopni
Gradzahl
[0-359º]

Uwagi
Anmerkungen

NOWE CZAPLE (PL)
STRASZÓW(PL)
GOZDNICA(PL)
WITOSZYN (PL)
RUSZÓW TV(PL)
TOPORÓW(PL)
PIEŃSK TV(PL)
PIEŃSK/PIASECZNO(PL)
FWT SCHLEIFE(DE)
AT/AWFS WEIßWASSER (DE)
FWT BRAND(DE)
FWT PODROSCHE(DE)
FWT/AWFS RIETSCHEN(DE)
FWT/AWFS HORKABIEHAIN(DE)

Nazwisko/Name:
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Data/Datum:
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3. Kalendarz spotkań w ramach
projektu „Transgraniczna
ochrona lasów przed pożarami”.

3. Veranstaltungskalender zum
Projekt „Grenzüberschreitender
Waldbrandschutz”.

3.1 8 kwietnia 2014 r. Kamenz (powiat
Bautzen, Saksonia).

3.1. 8. April 2014 in Kamenz (Landkreis
Bautzen, Sachsen).

W dniu 8 kwietnia 2014 r. odbyło się spotkanie ze stroną
niemiecką w ramach współpracy transgranicznej i wymiany
doświadczeń w ochronie przeciwpożarowej lasu.

Am 8. April 2014 fand im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und des Erfahrungsaustauschs auf
dem Gebiet des Waldbrandschutzes ein Treffen mit dem
deutschen Partner statt.

Spotkanie rozpoczęło się w Powiatowym Urzędzie Leśnym
w Kamenz, następnie podczas części terenowej zaprezentowano nowoczesne rozwiązania jakie w dziedzinie
ochrony przeciwpożarowej podjęli leśnicy niemieccy.
Na spotkaniu w powiecie Bautzen zostały oficjalnie przedstawione wielojęzyczne tablice informacyjne o treści
przeciwpożarowej, mające zwiększyć świadomość obywateli na zagrożenia i wpłynąć na szybkie reagowanie
w przypadku zaistnienia pożaru lasu. Na terenie powiatu
Bautzen (Budziszyn) obowiązuje podwójne nazewnictwo:
niemieckie i łużyckie, toteż hasła na nowych tablicach
przygotowano w języku niemieckim i łużyckim, a z racji
bliskiego sąsiedztwa także w języku polskim.

Die Begegnung begann im Kreisforstamt in Kamenz, im
weiteren Verlauf der Begegnung wurden moderne Lösungen der deutschen Forstleute auf dem Gebiet des Waldbrandschutzes vor Ort präsentiert.
Beim Treffen im Landkreis Bautzen wurden die mehrsprachigen Informationstafeln, die das Bewußtsein über
die Waldbrandgefahren und die schnelle Reaktion der
Bevölkerung im Falle eines Waldbrandes fördern sollen,
offiziell übergeben. Im Gebiet des Landkreises Bautzen
(Budziszyn) gilt bei amtlichen Bezeichnungen die deutsche und sorbische Zweisprachigkeit, deshalb wurden die
Warnschilder in deutscher, sorbischer und – auf Grund der
Nachbarschaft – polnischer Sprache vorbereitet.

Tablica informacyjna na terenie powiatu Bautzen.

Informationsschild im Gebiet des Landkreises Bautzen.

Zaprezentowano funkcjonowanie nowatorskiego systemu
wczesnego wykrywania pożarów lasu na przykładzie wieży
obserwacyjnej wyposażonej nowoczesne kamery (sensory), które wykrywają dym na odległość ok. 10-15 km (system FireWatch, z automatyczną detekcją dymu). Ponadto
zastosowano tu innowacyjne rozwiązanie zaopatrywania
obiektu w energię elektryczną z ogniw solarnych i akumulatorów zasilających. Oprócz modułów fotowoltaicznych zain-

Am Beispiel eines modernen, mit Kameras und Sensoren
ausgestatteten Feuerwachturmes wurde die Funktionalität
des Waldbrand-Früherkennungssystems (FireWatch-System
mit automatischer Raucherkennung in einer Entfernung bis
zu 10-15km) vorgestellt. Darüber hinaus wurden hier innovative Lösungen in Bezug auf die Versorgung des Objektes mit
elektrischer Energie (Solarzellen und Batterien) eingesetzt.
Neben Photovoltaik-Modulen wird zur Stromerzeugung auch
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stalowano także niewielkie wiatraki prądotwórcze.

eine kleine Windkraftanlage verwendet.

Na spotkaniu omówiono też program najbliższej roboczej
wizyty strony niemieckiej w Nadleśnictwie Wymiarki, organizowanej w ramach projektu „Transgraniczna ochrona
lasów przed pożarami”.

Beim Treffen wurde auch das Programm des nächsten
Arbeitsbesuches der deutschen Partner in der Oberförsterei Wymiarki im Rahmen des Projektes „Grenzüberschreitender Waldbrandschutz“ abgestimmt.

3.2 9 kwietnia 2014 r. Nadleśnictwo
Wymiarki (woj. lubuskie, Polska).

3.2. 9. April 2014, Oberförsterei Wymiarki
(Wojewodschaft Lubuskie, Polen).

Spotkanie w sprawie planowanych w dniach 22-23 maja
wspólnych ćwiczeń służb ochrony przeciwpożarowej
odbyło się w dniu 9 kwietnia 2014 r. w Centrum Spotkań
Leśników Polskich i Niemieckich w Wymiarkach.

Die Begegnung zur Vorbereitung der am 22. und 23. Mai
geplanten gemeinsamen Waldbrandübung fand am 9.
April 2014 im deutsch-polnischen Begegnungszentrum für
Forstleute in Wymiarki statt.

Spotkanie, z udziałem strażaków i leśników z Niemiec
oraz przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Żarach, rozpoczęło się w siedzibie
Nadleśnictwa Wymiarki, następnie odbył się wyjazd terenowy podczas którego szczegółowo omówiono założenia
planowanych wspólnych ćwiczeń.

Die Begegnung, an der Feuerwehrleute und Forstleute
aus Deutschland und Vertreter der Kreisfeuerwehr Żary
teilnahmen, begann am Sitz der Oberförsterei Wymiarki.
Anschließend wurden die inhaltlichen Ansatzpunkte zur
geplanten gemeinsamen Waldbrandübung vor Ort abgestimmt.

Leśnicy z Nadleśnictwa Wymiarki i RDLP w Zielonej Górze
prezentowali infrastrukturę przeciwpożarową, w oparciu
o którą będą przeprowadzane ćwiczenia.

Die Forstleute aus der Oberförsterei Wymiarki und von
der RDLP Zielona Góra präsentierten die Brandschutzinfrastruktur, die die Grundlage für die geplante Übung darstellte.

Strażacy z Komendy Powiatowej PSP przedstawili proponowany plan działań kompanii gaśniczej Żary.
W wyniku spotkania opracowano spójny scenariusz planowanych na dzień 22 maja 2014 r. wspólnych ćwiczeń
służb odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową
lasów po obu stronach Nysy Łużyckiej.

Ustalenia dotyczące wspólnych ćwiczeń, podział zadań i obowiązków.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze

Die Feuerwehrleute aus der Kreisfeuerwehr stellten den
Maßnahmenplan des Kreisfeuerwehrverbandes Żary vor.
Als Ergebnis der Begegnung wurde der Ablauf der für den
22. Mai 2014 geplanten gemeinsamen Waldbrandübung
der für den Waldbrandschutz auf beiden Seiten der Lausitzer Neiße zuständigen Einsatzkräfte abgestimmt.

Abstimmung der gemeinsamen Waldbrandübung, Festlegung von
Aufgaben und Pflichten.
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4. Wspólne ćwiczenia służb
ochrony przeciwpożarowej
z Polski i Niemiec.

4. Gemeinsame Waldbrandübung
der Einsatzkräfte aus
Deutschland und Polen.

W dniach 22-23 maja 2014 roku na terenie Nadleśnictwa Wymiarki odbyło się spotkanie polskich i niemieckich
leśników oraz strażaków. Konferencja i ćwiczenia były
elementem projektu pod nazwą TRANSGRANICZNA
OCHRONA LASÓW PRZED POŻARAMI, realizowanego
przez RDLP w Zielonej Górze i współfinansowanego
z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia
2007-2013.

Am 22. und 23. Mai 2014 fand im Gebiet der Oberförsterei Wymiarki eine Begegnung von deutschen und
polnischen Forst- und Feuerwehrleuten statt. Auf dem
Programm stand eine Konferenz und eine Waldbrandübung. Die Maßnahmen wurden im Rahmen des Projektes Grenzüberschreitender Waldbrandschutz umgesetzt.
Dieses Projekt wurde durch die Regionale Direktion der
Staatsforste (RDLP) in Zielona Góra realisiert und aus
dem Kleinprojektefonds im Rahmen des Operationellen
Programms der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
Sachsen – Polen 2007-2013 koofinanziert.

Spotkanie podzielono na dwie części: teoretyczną – aplikacyjną oraz praktyczną – czyli pokaz działań realizowanych w lesie przez leśników i strażaków.
Przybyli goście z Saksonii Wschodniej – leśnicy i strażacy
z powiatów Bautzen i Görlitz, przedstawiciele komendy
powiatowej PSP w Żarach oraz przedstawiciele Instytutu Badawczego Leśnictwa – Samodzielnej Pracowni
Ochrony Przeciwpożarowej Lasu. Nie zabrakło również
leśników z sąsiednich nadleśnictw: Lipinek, Żagania oraz
Ruszowa, a także z sąsiednich regionalnych dyrekcji –
z Wrocławia i ze Szczecina.
Przybyłych gości powitał gospodarz – Pan Edward
Koszałka, Nadleśniczy Nadleśnictwa Wymiarki oraz organizatorzy spotkania reprezentujący RDLP w Zielonej Górze.
Informacje wstępne i wprowadzenie do organizacji systemu ochrony przeciwpożarowej w Lasach Państwowych
przedstawił Paweł Wcisło – Naczelnik Wydziału Obronności i Ochrony Mienia dyrekcji zielonogórskiej.
Głównymi zagadnieniami nad którymi się skupiono były
założenia do ćwiczenia pt.: Sprawdzenie w praktyce funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie
Nadleśnictwa Wymiarki oraz przedstawienie możliwości
działań po stronie Lasów Państwowych w przypadku zaistnienia pożaru lasu o charakterze klęskowym, na granicy
nadleśnictw i regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
Instytut Badawczy Leśnictwa przedstawił naukowe podstawy prognozowania zagrożenia pożarowego oraz problematykę modelowania pożarów lasów.
Ze strony straży pożarnej został zaprezentowany Krajowy
System Ratowniczo-Gaśniczy, jego organizacja i zadania.

Das Treffen fand in zwei Teilen statt, einem theoretischen
und einem praktischen Teil. Der praktische Teil bestand in
der Vorführung der durch die Forst- und Feuerwehrleute
umzusetzenden Maßnahmen bei einem Waldbrand.
Zu den Gästen gehörten Forst- und Feuerwehrleute aus
Ostsachsen (aus den Landkreisen Bautzen und Görlitz),
Vertreter der Berufsfeuerwehr Żary und des Forschungsinstituts für Forstwesen (IBL) – Selbständiger Lehrstuhl
für Waldbrandschutz. Zugegen waren auch Forstleute aus
den benachbarten Oberförstereien Lipinki, Żagań und
Ruszów und aus den benachbarten Regionaldirektionen
Breslau und Stettin.
Die Gäste wurden durch den Gastgeber, den Oberförster
von Wymiarki, Edward Koszałka sowie durch die Vertreter
der RDLP Zielona Góra begrüßt.
Die einleitenden Informationen und eine Einführung in das
System des Waldbrandschutzes im Staatsforst wurden
von Paweł Wcisło, dem Leiter der Abteilung für Wald- und
Vermögensschutz bei der RDLP Zielona Góra, vorgetragen.
Den Schwerpunkt bildeten dabei Detailinformationen zur
Waldbrandübung mit dem Titel PRAKTISCHE ÜBUNG
DES WALDBRANDSCHUTZSYSTEMS IM GEBIET DER
OBERFÖRSTEREI WYMIARKI sowie die Darstellung der
Maßnahmen der Staatsforste im Falle von Waldbrandkatastrophen in Grenzgebieten von Oberförstereien und
Regionaldirektionen der Staatsforste. Das Forschungsinstitut für Forstwesen stellte die wissenschaftlichen Grundlagen für die Vorhersage der Waldbrandgefährdung und
die Problematik der Waldbrandmodellierung vor.

Część teoretyczna – aplikacyjna.

Theoretischer Teil.

Po części teoretycznej, zaprezentowano działania praktyczne. Pokazy odbyły się w kompleksie leśnym Borów
Dolnośląskich, na terenie Nadleśnictwa Wymiarki,
w leśnictwie Zabłocie.

Nach dem theoretischen Teil wurden den Gästen praktische Maßnahmen präsentiert. Die Vorführung fand im
Waldgebiet der Niederschlesischen Heide, im Gebiet der
Oberförsterei Wymiarki, Forstrevier Zabłocie, statt.

Podstawowymi dyżurnymi siłami i środkami do walki
z pożarami lasu są lekkie samochody patrolowo-gaśnicze
z dwuosobową załogą, w tym z pełnomocnikiem nadleśniczego. Takie pojazdy są na wyposażeniu każdego nadleśnictwa zielonogórskiej dyrekcji.

Zur Grundausstattung der Einsatzkräfte gehören leichte
Kommando- und Löschfahrzeuge mit Zwei-Mann-Besetzung, zu der auch der Waldbrandbeauftragte des Oberförsters gehört. Jede Oberförsterei der Regionalen Forstdirektion Zielona Góra verfügt über solche Fahrzeuge, zu
deren Hauptaufgaben folgende Maßnahmen gehören:

Ich zadaniem jest:
• rozpoznanie sytuacji na miejscu pożaru i określenie
zapotrzebowania na siły i środki,
• utrzymanie łączności z Punktem Alarmowo-Dyspozycyjnym nadleśnictwa,
• współdziałanie ze strażą pożarną,
• ograniczenie rozwoju pożarów małych poprzez
szybką reakcję,
• likwidowanie pożaru w zarodku.
Obok samochodów patrolowo-gaśniczych w dyspozycji
jednostek organizacyjnych RDLP w Zielonej Górze są siły
i środki Zakładów Usług Leśnych oraz Ośrodka Transportu
Leśnego w Świebodzinie.

• Erkundung der Situation am Brandort und Festlegung
des Bedarfs an Mitteln und Kräften,
• Aufrechterhaltung der Kommunikation mit der Alarmund Leitstelle der Oberförsterei,
• Kooperation mit der Feuerwehr,
• Eindämmung der Brandentwicklung bei Kleinbränden
durch schnelles Eingreifen,
• Ablöschung von Entstehungsbränden.
Außer den Kommando- und Löschfahrzeugen können die
Organisationseinheiten der RDLP Zielona Góra das Personal und die Mittel des Betriebes für Forstdienstleistungen und des Zentrums für Forsttransport in Świebodzin in
Anspruch nehmen.

Die Feuerwehr präsentierte das Landesrettungs- und
Löschsystem, dessen Organisation und Aufgaben.

Siły własne nadleśnictwa – samochód patrolowo-gaśniczy.
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Eigene Kräfte der Oberförsterei – in einem Kommandound Löschfahrzeug.

9

Zorganizowana brygada ma do dyspozycji podręczny
sprzęt gaśniczy: hydronetki leśne, tłumice, szpadle oraz
ciągnik z przyczepą na wodę – tzw. beczkowóz.

Das von der Oberförsterei aufgestellte Feuerwehrkommando verfügt über folgende Geräte zum schnellen Eingreifen: Kübelspritzen, Feuerpatschen, Spaten und einen
Schlepper mit Wassertank-Anhänger.

Brygada Zakładu Usług Leśnych wyposażona w podręczny
sprzęt gaśniczy.

Einsatzkräfte des Betriebes für Forstdienstleistungen mit Geräten zum
schnellen Erstzugriff.

Do zadań takiej brygady należy:

Zu den Aufgaben eines solchen Kommandos gehören:

• patrolowanie obrzeża pożaru,
• likwidacja zapaleń, ogni lotnych,
• dogaszanie i dozorowanie pożarzyska.
Podstawowym zestawem do działań przeciwpożarowych
w lasach jest ciągnik rolniczy z pługiem leśnym. Ma za
zadanie wykonywanie pasa izolacyjnego na uprawach,
w drzewostanach starszych i na granicy wydzieleń leśnych.

• Beobachtung der Randzonen des Brandes,
• Beseitigung neuer Zündstellen und von Flugfeuer,
• Ablöschung und Überwachung der Brandstelle.
Zur Grundausstattung, die bei der Bekämpfung von Waldbränden eingesetzt wird, gehört ein landwirtschaftlicher
Schlepper mit Forstpflug, der für die Errichtung einer
Brandschutzschneise in Waldkulturen und älteren Baumbeständen und in Grenzbereichen genutzt wird.

Maszyny do zapobiegawczych i profilaktycznych działań
przeciwpożarowych to między innymi kruszarki.
Mają one za zadanie:
• wykonanie zmineralizowanego pasa izolacyjnego
o szerokości ok. 2 m,
• usuwanie nalotów i upraw z równoczesnym wykonaniem pasa izolacyjnego,
• udostępnianie granic wydzieleń dla pojazdów gaśniczych.

Für die vorbeugenden Brandschutzmaßnahmen werden
unter anderem Brecher eingesetzt, die folgende Aufgaben
haben:
• Herstellung einer Brandschutzschneise mit einer Breite von ca. 2 m,
• Beseitigung des Anflugs und der Kultur mit gleichzeitiger Herstellung der Brandschutzschneise,
• Herstellung der Zufahrtsmöglichkeit für Löschfahrzeuge.

W celu wykonania przerwy ogniowej oraz udostępnienia
dużego wydzielenia dla pojazdów gaśniczych poprzez
usunięcie pasa drzewostanu wykorzystuje się harvestery
– maszyny wielooperacyjne będące w posiadaniu Zakładów Usług Leśnych (działających na danym terenie) oraz
Ośrodka Transportu Leśnego.
Strażacy w sposób praktyczny zaprezentowali pobór,
magazynowanie i dostarczanie wody na odcinki bojowe.

Die Feuerwehrleute präsentierten die praktischen Maßnahmen bei der Wasserentnahme, Wasserbevorratung und
Lieferung des Löschwassers zu den einzelnen Brandbekämpfungsabschnitte präsentiert.

Pobór wody z wielofunkcyjnego zbiornika przeciwpożarowego.

Wasserentnahme aus einem multifunktionellen Löschwasserbecken.

Były prezentowane przykłady gaszenia i dogaszania
z użyciem rozproszonych, kroplistych i mgłowych prądów
wody ze środkiem zmiękczającym.

Beispielhaft wurden das Löschen und Ablöschen mit Einsatz
von Strahlrohren, die das Wasser, dem Benetzungsmittel
zugesetzt sind, diffus, tropfenförmig und neblig verteilen.

Szczególnie efektownie wyglądało wykonanie pasa zaporowego z piany gaśniczej przed czołem pożaru. Działanie
takie ma za zadanie:

Besonders beeindruckend sah die Errichtung eines Trennungsstreifens aus Schaum aus. Dies hat zum Ziel:

• zatrzymanie rozwoju pożaru,
• wypalenie pasa i skrócenie linii czynnej pożarzyska.
Punktem kulminacyjnym ćwiczeń było gaszenie pozorowanego pożaru z pomocą samolotów gaśniczych. Zaprezentowano dwa typy samolotów: AN-2R i samolot M-18B
(Dromader).
Główne zadanie dla samolotów gaśniczych to gaszenie
bezpośrednie pożarów małych, a także udział w dużych
akcjach gaśniczych.
Samoloty gaśnicze wykonują pas izolacyjny z piany oraz
poprzez tak zwane „smużenie” mogą gasić pożary traw
i zbóż.
Siły lotnicze są wykorzystywane zarówno do wykrywania jak i do ustalania zagrożeń rozwoju pożaru – oceny
sytuacji w czasie rzeczywistym. Przykładem jest samolot
patrolowy Zlin-142 biorący również udział w ćwiczeniach.

Kruszarka wykonująca pas izolacyjny.
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Brecher bei der Herstellung einer Brandschutzschneise.
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Für die Errichtung von Brandschutzschneisen und Zufahrtswegen für Löschfahrzeuge durch Rodung werden
Harvester des örtlichen Betriebes für Forstdienstleistungen
und des Zentrums für Forsttransport eingesetzt.
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• die Erweiterung des Feuers zu verhindern,
• eine Brandschutzschneise zu errichten und die aktive
Brandausweitung einzuschränken .
Den Höhepunkt der Waldbrandübung stellte die Präsentation des Einsatzes von Löschflugzeugen dar. Im Einsatz
waren die AN-2R und die M-18B (Dromader).
Die Hauptaufgabe von Löschflugzeugen ist die Löschung
von Kleinbränden und die Beteiligung an Löscheinsätzen
bei Großbränden.
Die Löschflugzeuge errichten eine Brandschutzschneise
aus Schaum und löschen Gräser und Getreide unter Verwendung von Wasser, dem Netzmittel zugesetzt sind,“.
Flugzeuge werden sowohl bei der Entdeckung der Brände
als auch bei der Erkundung der Gefahren durch Brandentwicklung, also bei der Bewertung der Lage in der
wirklichen Zeit eingesetzt. Ein gutes Beispiel dafür ist das
Patrouillenflugzeug Zlin-142, das ebenfalls an der Übung
teilgenommen hat.
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Die praktische Übung des grenzüberschreitenden Waldbrandschutzes war ein wichtiger Test technischer und
organisatorischer Möglichkeiten der Forst- und Feuerwehrleute. Die Übung wurde durch die Gäste aus Deutschland
sehr positiv beurteilt und wird sicherlich die Brandsicherheit auf beiden Seiten der Lausitzer Neiße stärken.

Warunki meteo:
a) 22.05.2014 r. w godz. 11.00 – 19.00:
• temperatura powietrza + 27°C,
• wilgotność powietrza 25%,
• wiatr SE (135°) 10 m/s, w porywach do 15 m/s ze
zmianą kierunku +/- 15°;
b) prognoza pogody nie zakłada zmian w najbliższych dniach.

Zlin-142.

Sprawdzenie w praktyce funkcjonowania transgranicznej
ochrony przeciwpożarowej lasów było ważnym testem
możliwości technicznych i organizacyjnych zarówno dla
leśników jak i dla strażaków. Zostało wysoko ocenione
przez gości z Niemiec i na pewno przysłuży się wzmocnieniu bezpieczeństwa pożarowego po obu stronach
Nysy Łużyckiej.

oddz. 238, 239, 240, 243, 244, 245, 247, 248, 249,
250.
Termin: 22-23 maja 2014 r.

Dominują drzewostany sosnowe młodszych klas wieku
(mapa drzewostanowa).
Sytuacja pożarowa: 22 maja o godz. 20.00
M-18B (Dromader).

• powierzchnia ok. 300 ha,
• opanowano spalanie płomieniowe na czole pożaru.
Realizowane zadania godz. 20.00-21.00:
• wymiana sił i środków straży pożarnej na poszczególnych odcinkach bojowych,
• wymiana przewodników terenowych (kadry nadleśnictwa Wymiarki) na odcinkach bojowych,
• wymiana operatorów sprzętu Zakładów Usług
Leśnych (ZUL) uczestniczących w akcji,
• ustalenie i zapotrzebowanie sił i środków do działań
na dzień następny.

Omówienie epizodu realizowanego w terenie.

Besprechung der Vor-Ort-Maßnahmen.

4.1 Założenia do ćwiczenia pt.:
SPRAWDZENIE W PRAKTYCE
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
LASU NA TERENIE
NADLEŚNICTWA WYMIARKI.

4.1 Details zur Waldbrandübung mit dem
Titel PRAKTISCHE ÜBUNG DES
WALDBRANDSCHUTZSYSTEMS
IM GEBIET DER
OBERFÖRSTEREI WYMIARKI.

Zadanie realizowane w ramach projektu TRANSGRANICZNA OCHRONA LASÓW PRZED POŻARAMI
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.
Lokalizacja: Kompleks leśny Bory Dolnośląskie
• województwo lubuskie, powiat żarski, Gmina Przewóz;
• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej
Górze, Nadleśnictwo Wymiarki, leśnictwo Zabłocie,
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Oberförsterei Wymiarki, Forstrevier Zabłocie, Flurstücke Nr. 238, 239, 240, 243, 244, 245, 247, 248,
249, 250.
Termin: 22. u. 23. Mai 2014.
Wetterlage:
a) 22.05.2014, von 11.00 – 19.00 Uhr:
• Lufttemperatur + 27°C,
• Luftfeuchtigkeit 25% ,
• Wind SE (135°) 10 m/s, Windböen bis 15 m/s mit
Richtungsänderungen +/- 15°;
b) Nach der Wettervorhersage sind in den nächsten
Tagen keine Änderungen der Wetterlage zu erwarten.
Im Baumbestand dominieren junge Kiefernwälder (siehe
Standortkarte).
Brandlage: 22. Mai um 20.00 Uhr, Fläche ca. 300 ha,
• die homogene Verbrennung an der Feuerfront
wurde beherrscht.
Aufgaben in der Zeit von 20.00 – 21.00 Uhr:
• Austausch der Einsatzkräfte und Einsatzmittel in den
einzelnen Bekämpfungspositionen,
• Austausch der ortskundigen Mitarbeiter der Oberförsterei in den einzelnen Bekämpfungspositionen,
• Austausch der Maschinenführer der am Einsatz beteiligten Forstdienstleistungsbetriebe,
• Festlegung des Bedarfs an Kräften und Mitteln für
den nächsten Tag.

Die vorliegende Aufgabe wird im Rahmen des Projektes
GRENZÜBERSCHREITENDER WALDBRANDSCHUTZ
im Rahmen des Operationellen Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen – Sachsen 20072013, Euroregion „Spree-Neiße-Bober” umgesetzt.
Standort der Übung: Waldkomplex „Bory Dolnośląskie”
(„Niederschlesiche Heide“)
• Wojewodschaft Lubuskie (Lebuser Land), Kreis Żary,
Gemeinde Przewóz;
• Regionale Direktion der Staatsforste in Zielona Góra,

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze

Lokalizacja pożaru lasu (według przyjętych założeń do ćwiczeń)
na podstawie aplikacji eLas.
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Ortung der Brandlage (nach den für die Übung angenommenen
Ansatzpunkten) mit Hilfe der Software „eLas“.
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Elementy ćwiczenia do przeprowadzenia
i oceny w praktyce:
A. W zakresie organizacji
1. Funkcjonowanie systemu wykrywania pożarów lasu
oraz wzajemnego powiadamiania na pograniczu Polska – Saksonia.
2. Generowanie meldunku z adresem pożaru w wersji
analogowej i cyfrowej na potrzeby Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) – szczebel powiatu
oraz na potrzeby służby leśnej.
3. Symulacja rozwoju pożaru na potrzeby Kierującego
Działaniem Ratowniczym (KDR).
4. Realizacja zadań biura nadleśnictwa, kierownictwa
i terenowej służby leśnej w sztabie akcji i na odcinkach bojowych.

14

Operationelle Karte für die Zusammenarbeit mit den Löschflugzeugen
(mit markierten Bekämpfungsabschnitten).
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2. Erstellung einer Waldbrandmeldung mit Angaben zum
Brandort in analoger und digitaler Form an das Landesrettungs- und Löschsystem (poln. KSRG) – auf der
Ebene des Kreises und der Forstverwaltung.
3. Simulierung der Brandentwicklung unter Leitung des
Einsatzleiters (poln. KDR).

6. Dogaszanie i dozorowanie pożarzyska.

5. Verwendung der IT-Systeme und Kommunikationsmittel.

7. Dokumentacja i sporządzenie analizy popożarowej.

6. Ablöschung und Beaufsichtigung des Brandgebietes.
7. Dokumentation und Analyse der Brandschäden.

B. Ausrüstung, Taktik und Technologien des
Löschens und Ablöschens
1. Nutzung der Wasserentnahmestelle vor Ort.

2. Sprzęt straży pożarnej i jego wykorzystanie do:

2. Ausrüstung der Feuerwehr und ihr Einsatz:

• poboru, magazynowania i dostarczania wody na
odcinki bojowe,
• gaszenia i dogaszania z użyciem rozproszonych, kroplistych i mgłowych prądów wody ze zmiękczaczem,
• wykonywania przerw ogniowych w formie piany ciężkiej, średniej i lekkiej (sprężonej),
• wykonania przerwy ogniowej na terenach murszowych w formie kurtyny wodnej.
3. Taktyka działań plutonu i kompanii gaśniczej na
odcinku bojowym.

• bei der Wasserentnahme, Wasserbevorratung und Wasserlieferung zu den einzelnen Bekämpfungspositionen,
• beim Löschen und Ablöschen mit Einsatz von Strahlrohren, die das Wasser, dem Bentzungsmittel zugesetzt sind, diffus, tropfenförmig und neblig verteilen,
• Herbeiführung des Trennungseffektes durch Schwer-,
Mittel- und Leichtschaum (Druckluftschaum),
• Herbeiführung des Trennungseffektes in torfreichen
Gebieten durch einen Wasservorhang.
3. Taktische Maßnahmen eines Zuges und eines Verbandes auf einzelnen Bekämpfungspositionen.

4. Sprzęt gospodarczy i pożarowy będący w stałej dyspozycji jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP):

Mapa operacyjna do współpracy z lotnictwem gaśniczym
(z podziałem na odcinki bojowe).

1. Das Funktionieren des Systems zur Erkennung von
Waldbränden und zur gegenseitigen Mitteilung der Waldbrandmeldungen im Grenzgebiet Polen – Sachsen.

5. Wykorzystanie zasobów systemów informatycznych
i środków łączności.

1. Wykorzystanie miejscowych zasobów wody do gaszenia i dogaszania pożaru.

Modellierung des Brandes nach den angenommenen Parametern.

A. In Bezug auf die Organisation

4. Umsetzung der Aufgaben durch die Geschäftsstelle
der Oberförsterei, die Leitung der Oberförsterei und
den Forstdienst in der Leitstelle und in den einzelnen Bekämpfungspositionen.

B. Sprzęt, taktyka i technologie gaszenia
i dogaszania

Modelowanie pożaru lasu według przyjętych parametrów.

Schwerpunkte der Übung, die
durchzuführen und in der Praxis zu
beurteilen sind:

4. Technische und Löschausstattung des Staatsbetriebes
Staatsforste (PGL LP):

a) własny/czarterowany:

a) eigene/gemietete Fahrzeuge/Flugzeuge:

•
•
•
b)

• Kommando- und Löschfahrzeuge,
• Geräte zum schnellen Erstzugriff (Kübelspritzen, Feuerpatschen),
• Löschflugzeuge (M-18B, AN-2, ZLIN 142),
b) vertragsmäßig zur Verfügung gestellte Fahzeuge:

•
•
•
•
•

samochody rozpoznawczo-gaśnicze,
sprzęt podręczny (hydronetka leśna, tłumica),
statki powietrzne (M-18B, AN-2R, ZLIN 142),
kontraktowany:
ciągnik z pługiem,
ciągnik z beczkowozem,
harwester,
kruszarka,
pilarki.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze

•
•
•
•
•

Schlepper mit Pflug,
Schlepper mit Wassertank,
Harvester,
Brecher,
Kettensägen.
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Wykonanie pasa z piany gaśniczej przez strażaków z KP PSP Żary.

5. Materiały informacyjnoedukacyjne o tematyce ochrony
lasów przed pożarami.

5. Informations- und
Bildungsmaterial zum
Thema Waldbrandschutz.

W ramach projektu „Transgraniczna ochrona lasów przed
pożarami”:

Im Rahmen des Projektes „Grenzüberschreitender Waldbrandschutz” wurden folgende Materialien erstellt:

1. Wykonano dwujęzyczne tablice o tematyce ochrony
lasów przed pożarami (w ilości 8 szt. o wymiarach
1,5 x 1,0 m). Tablice ustawiono na obszarach leśnych
w regionie pogranicza, w miejscach uczęszczanych
przez turystów i podróżnych (parkingi leśne i miejsca
postoju, wjazd do kompleksu leśnego).

1. Zweisprachige Warnschilder zum Waldbrandschutz
(8 St. mit den Ausmaßen 1,5 x 1,0 m). Die Schilder
wurden in grenznahen Waldgebieten, an touristisch
attraktiven Standorten (Waldparkplätze, Raststätten,
Einfahrten in größere Waldgebiete) aufgestellt.

Jedna z ośmiu przygotowanych w ramach projektu tablic.
Tutaj na trasie Lubsko – Forst.

Eines der 8 Warnschilder an der Straße Lubsko – Forst.

Errichtung der Brandschneise aus Schaum durch die Feuerwehrleute
der Kreisfeuerwehr KP PSP Żary.

2. Zakupiono materiały promujące projekt i bezpieczne
zachowanie się w lesie, w tym:
a) smycze odblaskowe,
b) notatniki,
c) plecaki z elementami odblaskowymi,
d) opaski odblaskowe na rękę,
e) mini stacje meteo z kompasem, stoperem, zegarkiem
i budzikiem – ręczne stacje pogody.
3. Zrealizowano film promocyjny (informacyjno-edukacyjny).
4. Wykonano ulotki tematyczne.

Samolot gaśniczy AN-2 w akcji.
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2. Öffentlichkeitswirksames Material zur Verbreitung der
Grundsätze sicheren Verhaltens im Wald:
a) rückstrahlende Halsbänder,
b) Notizhefte,
c) Rucksäcke mit rückstrahlenden Elementen,
d) rückstrahlende Warnarmbinden,
e) Mini-Wetterstationen mit Kompass, Stoppuhr, Uhr
und Weckuhr.
3. Gedreht wurde ein Werbefilm (mit Informations- und Bildungsinhalten).
4. Flyers.

Löschflugzeug AN-2 im Einsatz.
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6. Wyciąg z przepisów prawa
polskiego i niemieckiego
w zakresie ochrony
przeciwpożarowej lasów.
6.1 Wyciąg z polskich przepisów
dotyczących udostępniania lasów
i ochrony przeciwpożarowej lasu.
1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59,
z późn. zm.).
Rozdział 5. Zasady udostępniania lasów.
Art. 26.
1. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są udostępniane dla ludności.
2. Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:
1) uprawy leśne do 4 m wysokości;
2) powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
3) ostoje zwierząt;
4) źródliska rzek i potoków;
5) obszary zagrożone erozją.
3. Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu
do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa,
w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie
drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane
z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.

6. Auszug aus den
deutschen und polnischen
Waldbrandschutzvorschriften.

4. Lokalizowanie pasiek w lasach stanowiących własność
Skarbu Państwa jest nieodpłatne.

6.1. Auszug aus den polnischen
Waldbrandschutzvorschriften.

Właściciel lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa może zakazać wstępu do lasu, oznaczając ten las
tablicą z odpowiednim napisem.

1. Waldgesetz vom 28. September 1991
(Einheitstext: GBl.: Dz. U. aus dem
Jahre 2011 Nr. 12, Pos. 59 in der
jeweiligen Änderungsfassung).
Kapitel 5. Grundsätze der Zurverfügungstellung
der Wälder.
Art. 26.
1. Der Staatswald wird, mit Vorbehalt der Abs. 2 und 3,
der Bevölkerung zur Verfügung gestellt.
2. Das ständige Betretungsverbot gilt dabei für:
1) Waldkulturen bis 4 m Höhe;

1a.Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami
leśnymi wyznaczonymi przez nadleśniczego.
2. Postój pojazdów, o których mowa w ust. 1, na drogach
leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.

1) pracowników nadleśnictw;

5) erosionsgefährdete Gebiete.

2) osób nadzorujących gospodarkę leśną oraz kontrolujących jednostki organizacyjne Lasów Państwowych;

3. Der Oberförster kann ein vorübergehendes Waldbetretungsverbot im Staatswald anordnen, wenn:
1) der Baumbestand bzw. Waldunterwuchs durch Zerstörung oder bedeutende Beschädigung gefährdet sind;
2) hohe Waldbrandgefahr besteht;
3) Waldpflege-, Waldschutz- oder Holzerntemaßnahmen durchgeführt werden.

Art. 27.
1. Der Staatswald wird für die Ernte der Waldfrüchte,
unter Berücksichtigung der in Art. 26 und 30 genannten
Verbote, zur Verfügung gestellt:

1) na potrzeby własne;

1) für Eigenbedarf;

2) dla celów przemysłowych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2) für industrielle Zwecke, unter Vorbehalt der Abs. 2
und 3.
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1. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony
tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami
dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to
inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

4) Quellgebiete der Flüsse und Bäche;

Art. 27.

3. Nadleśniczy odmawia zawarcia umowy, w przypadku

Art. 29.

3) Rückzugsgebiete für Tiere;

4. Waldgebiete mit ständiger bzw. vorübergehender
Waldsperrung werden mit Ausnahme der im Abs. 2
Punkt 1 genannten Fälle, mit Warnschildern markiert,
auf denen die Überschrift „Waldbetretungsverbot” steht
sowie der Grund und die Dauer des Verbotes angegeben sind. Die Pflicht zur Aufstellung und Unterhaltung der Schilder obliegt im Bezug auf den Staatswald
dem Oberförster und im Bezug auf andere Wälder
dem Eigentümer.

2. Zbiór płodów runa leśnego dla celów przemysłowych
wymaga zawarcia umowy z nadleśnictwem.

Art. 28.

3. Przepisy ust. 1 oraz art. 26 ust. 2 i 3, a także art. 28, nie
dotyczą wykonujących czynności służbowe lub gospodarcze:

2) Versuchsflächen und Saatgutbestände;

4. Lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu,
z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2 pkt 1,
oznacza się tablicami z napisem „zakaz wstępu” oraz
wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania
zakazu. Obowiązek ustawiania i utrzymywania znaków
ciąży na nadleśniczym w stosunku do lasów będących
w zarządzie Lasów Państwowych oraz na właścicielach pozostałych lasów.
1. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane, z uwzględnieniem zakazów zawartych
w art. 26 i art. 30, do zbioru płodów runa leśnego:

gdy zbiór runa leśnego zagraża środowisku leśnemu.

3) osób zwalczających pożary oraz ratujących życie lub
zdrowie ludzkie;
4) funkcjonariuszy Straży Granicznej chroniących granicę państwową oraz funkcjonariuszy innych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny;
5) osób wykonujących czynności z zakresu gospodarki
łowieckiej oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych na
obszarach leśnych;
6) właścicieli lasów we własnych lasach;
7) osób użytkujących grunty rolne położone wśród lasów;
8) pracowników leśnych jednostek naukowych, instytutów badawczych i doświadczalnych, w związku
z wykonywaniem badań naukowych i doświadczeń
z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody;
9) wojewódzkich konserwatorów przyrody oraz pracowników Służb Parków Krajobrazowych;
10) osób sporządzających plany urządzenia lasu, uproszczone plany urządzenia lasu lub inwentaryzację stanu
lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3.
4. Imprezy sportowe oraz inne imprezy o charakterze
masowym organizowane w lesie wymagają zgody właściciela lasu.

2. Die Ernte der Waldfrüchte für industriellen Zwecke
bedarf eines Vertrages mit der Oberförstereiei.
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3. Der Oberförster lehnt den Abschluß des Vertrages ab,
wenn die Ernte der Waldfrüchte das Waldökosystem
gefährdet.
4. Die Aufstellung von Bienenstöcken im Staatswald
erfolgt gebührenfrei.
Art. 28.
Der Eigentümer eines Nichtstaatswaldes kann ein
Waldbetretungsverbot verhängen, indem er ein entsprechendes Hinweisschild aufstellt.
Art. 29.
1. Der Kraft- und Gespannfahrzeugverkehr sowie Kleinkraftradverkehr ist im Wald nur auf öffentlichen Straßen
zugelassen. Auf Waldwegen ist dieser Verkehr nur dann
zugelassen, wenn diese Wege mit entsprechenden
Zeichen markiert sind. Dies gilt nicht für Behinderte, die
mit behindertengerechten Fahrzeugen fahren.
1a.Reiten ist im Wald auf entsprechend durch den Oberförster markierten Waldwegen zugelassen.
2. Das Parken der im Abs. 1 genannten Fahrzeugen auf
Waldwegen ist nur an gekennzeichneten Stellen zugelassen.
3. Die im Abs. 1 und in Art. 26 Abs. 2 und 3 und Art. 28
genannten Vorschriften gelten nicht für folgende Amtspersonen während der dienstlichen bzw. wirtschaftlichen Handlungen:
1) Mitarbeiter der Oberförstereien;
2) Personen, die die Forstwirtschaft und Organisationseinheiten des Staatsforstes beaufsichtigen;
3) Personen während der Waldbrandbekämpfung bzw.
während der Maßnahmen zur Rettung des Lebens
oder der Gesundheit von Menschen;
4) Amtsträger des Grenzschutzes während des
Schutzes der Staatsgrenze und Amtsträger anderer
Organe, die für die öffentliche Sicherheit und Ordnung verantwortlich sind;
5) Personen, die Handlungen im Rahmen des Jagdwesens vornehmen und Eigentümer der in Waldgebieten aufgestellten Bienenstöcke;
6) Waldeigentümer in eigenen Wäldern;
7) Nutzer der landwirtschaftlichen Flächen, die sich in
Waldgebieten befinden;
8) Mitarbeiter der forstlichen wissenschaftlichen Einrichtungen, Forschungs- und Versuchsinstitute, die Forschungsarbeiten auf dem Gebiet des Forstwesens
und des Naturschutzes durchführen;
9) wojewodschaftliche Naturschutzkonservatoren und
Mitarbeiter der Landschaftsparks;
10) Personen, die Forsteinrichtungspläne, vereinfachte
Forsteinrichtungspläne oder Waldinventuren, die im
Art. 19 Abs. 3 genannt sind, erarbeiten.
4. Massensportveranstaltungen, die in Waldgebieten
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Art. 30.
1. W lasach zabrania się:
1) zanieczyszczania gleby i wód;
2) zaśmiecania;
3) rozkopywania gruntu;
4) niszczenia grzybów oraz grzybni;
5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub
innych roślin;
6) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic;
7) zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych
miejscach zabronionych;
8) rozgarniania i zbierania ściółki;
9) wypasu zwierząt gospodarskich;
10) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez
właściciela lasu lub nadleśniczego;
11) wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd
ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk;
12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt;
13) puszczania psów luzem;
14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych,
z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.
2. Przepisy ust. 1 pkt 3 i 5 nie dotyczą czynności związanych z gospodarką leśną, a pkt 12–14 nie dotyczą polowań.
3. 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.
4. Przepisy ust. 3 nie dotyczą działań i czynności związanych z gospodarką leśną pod warunkiem, że czynności
te nie stanowią zagrożenia pożarowego.

2. 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.):
§ 12. Zakaz wstępu do lasu wprowadza się przy 3. stopniu
zagrożenia pożarowego, jeśli przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9.00 będzie niższa od 10 %.

3. Rozporządzenie Ministra Spraw
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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):

durchgeführt werden, bedürfen der Genehmigung des
Waldeigentümers.
Art. 30.
1. Im Wald ist es verboten:
1) Boden und Gewässer zu verunreinigen;
2) Müll wegzuwerfen;
3) Boden abzugraben;
4) Pilze und Myzel zu zerstören;
5) Bäume, Sträucher und andere Pflanzen zu zerstören
6) touristische Anlagen und Objekte sowie Informationstafeln und –zeichen zu zerstören
7) Waldfrüchte auf markierten Verbotsflachen zu ernten;
8) Waldstreu abzugraben und aufzusammeln;
9) Nutztiere weiden zu lassen;
10) außerhalb der durch Waldeigentümer oder Oberförster gekennzeichneten Plätze zu campen;
11) Eier und Küken aufzusammeln, Brutstätten und
Nester der Vögel sowie Wohnstätten von Tieren,
Höhlen und Ameisenhaufen zu vernichten;
12) wild lebende Tiere aufzuscheuchen, zu verfolgen, zu
fangen und zu töten
13) Hunde frei laufen zu lassen;
14) Lärm zu machen und akustische Signale zu geben,
außer den zur Alarmierung notwendigen Signalen.
2. Die Vorschriften des Abs.1 Punkt 3 und 5 gelten nicht
für Handlungen auf dem Gebiet der Forstwirtschaft und
die Punkte 12–14 für Jagden.
3. In Wäldern und inmitten des Waldes gelegenen Gebieten sowie in einer Entfernung von 100 Metern vom
Wald sind gefährliche Maßnahmen und Handlungen
verboten, insbesondere:
1) Feuer außerhalb der durch den Waldeigentümer oder
Oberförster bestimmten Plätze anzuzünden;
2) offenes Feuer zu verwenden;
3) die obere Schicht des Bodens und Pflanzenreste
zu verbrennen.
4. Die im Abs. 3 genannten Vorschriften gelten nicht
für Maßnahmen auf dem Gebiet der Forstwirtschaft,
vorausgesetzt, dass diese keine Waldbrandgefahr darstellen.

2. Verordnung des Umweltministers vom 22.
März 2006 über die detaillierten Grundsätze
der Waldbrandsicherheit (Dz. U. aus
dem Jahre 2006 Nr. 58, Pos. 405 in der
jeweiligen Änderungsfassung):
§ 12. Das Waldbetretungsverbot wird bei der 3. Waldbrandgefährdungsstufe verhängt, wenn an 5 nacheinander folgenden Tagen die Feuchtigkeit der Waldstreu um
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§ 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:
1) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do
tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu;
2) 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 kopalni w porozumieniu z właścicielem lub zarządcą lasu.
Przepisy pośrednio odnoszące się do lasów:
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.):
Art. 15.

9.00 Uhr weniger als 10 % beträgt.

3. Verordnung des Ministers für Inneres und
Verwaltung vom 7. Juni 2010 über den
Brandschutz von Gebäuden, Bauanlagen und
anderen Flächen (Dz. U. aus dem Jahre 2010
Nr. 109, Pos. 719):
§ 40.1. In Wäldern und inmitten des Waldes gelegenen
Gebieten, auf Wiesen, Mooren und Heiden sowie in einer
Entfernung von 100 Metern vom Wald sind gefährliche
Handlungen, die zu einem Brand führen können, verboten, insbesondere:
1) Feuer außerhalb der durch den Waldeigentümer oder
Waldverwalter bestimmten Plätze anzuzünden;
2) Tabak außerhalb der befestigten Wege und für den
Aufenthalt von Menschen vorgesehenen Plätze
zu rauchen.
2. Die im Abs. 1 Punkt 1 genannte Vorschrift gilt nicht für
Maßnahmen auf dem Gebiet der Forstwirtschaft sowie
für Baumaßnahmen und Grubenbetriebe in Übereinstimmung mit dem Waldeigentümer bzw. Waldverwalter.
Die sich indirekt auf Wald beziehenden Vorschriften:

1. W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody
zabrania się:

1. Gesetz vom 16. April 2004 über Naturschutz (Dz. U.
aus dem Jahre 2009 Nr. 151, Pos. 1220 in der jeweiligen Änderungsfassung):

(..)

Art. 15.

10) palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem
miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody – przez regionalnego
dyrektora ochrony środowiska;

1. In Nationalparks und in Naturschutzgebieten ist es verboten:

Art. 124.
Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów,
pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk
i szuwarów.

(..)
10) Lagerfeuer anzuzünden und Tabakwaren zu rauchen
sowie Lichtquellen mit offenem Feuer außerhalb der
durch den Direktor des Nationalparks bzw. den für
Umweltschutz zuständigen Regionaldirektor im NSG
festgelegten Plätze;
Art. 124.

6.2 Przepisy prawne obowiązujące
w Wolnym Kraju Saksonia.

Es ist verboten, Pflanzen auf Wiesen, Weiden, Brachflächen, in Gräben, an Eisenbahnschienen sowie Röhricht
und Schilf abzubrennen.

1. Ustawa o lasach dla Wolnego Kraju Saksonia
(skrót: SchächsWaldG) z 10 kwietnia 1992r.,
tekst ujednolicony według stanu na dzień
1 maja 2014 r.

6.2. Rechtsvorschriften im Freistaat
Sachsen.

§ 15. Zagrożenie pożarowe w lasach.
1. W lesie oraz w obszarze znajdującym się w odległości
mniejszej niż 100 metrów od lasu, z wyjątkiem palenisk
wyznaczonych przez urzędy leśne lub na które urzędy
leśne wydały zezwolenie, można rozpalać i podtrzymywać ogień oraz używać otwartego ognia wyłącznie po
uzyskaniu zgody urzędu leśnego.
2. Ustęp 1 nie dotyczy:
1) właścicieli lasów oraz osób zatrudnionych w lasach,
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1. Waldgesetz für den Freistaat Sachsen
(SächsWaldG) vom 10. April 1992,
rechtsbereinigt mit Stand vom 1. Mai 2014.
§ 15 Waldgefährdung durch Feuer
1 Im Wald oder in einem Abstand von weniger als 100
Meter vom Wald darf außerhalb einer von der Forstbehörde errichteten oder genehmigten Feuerstelle nur
mit Genehmigung der Forstbehörde Feuer angezündet, unterhalten oder offenes Licht gebraucht werden.
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2) osób uprawnionych do udziału w polowaniach,

2 Absatz 1 gilt nicht für:

3) osób wykonujących urzędowo zarządzone lub urzędowo zezwolone prace,

1) den Waldbesitzer und die Personen, die im Wald
beschäftigt werden,

4) właścicieli na swoim gruncie, o ile odległość ognia od
lasu wynosi minimum 30 metrów,

2) zur Jagdausübung Berechtigte,

5) zapalenia i utrzymywania ognia w obrębie instalacji,
które są zezwolone prawem budowlanym lub prawem
działalności gospodarczej.
3. W lasach obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Nie dotyczy to osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.
4. Płonących i żarzących się przedmiotów nie wolno
wyrzucać i używać w lesie, w odległości mniejszej niż
100 metrów od lasu.
§ 28. Środki przeciwdziałające pożarom lasów oraz innym
zjawiskom przyrody.
1. W celu zapobiegania pożarom lasów i zagrożeniom
spowodowanym przez inne zjawiska przyrody urząd
leśny ustala stosowne środki zapobiegawcze.
2. Urząd leśny może, po konsultacji z właścicielem lasu
dotkniętego pożarem lub innym zjawiskiem naturalnym,
samodzielnie podjąć środki zapobiegawcze/ochronne,
które według swojego rodzaju mogą dotyczyć tylko
kilku właścicieli lasów. Jeżeli środek zapobiegawczy
jest konieczny do odparcia bezpośrednio zagrażającego niebezpieczeństwa, można pominąć konsultacje
z właścicielami lasów, o ile w czasie wystąpienia zagrożenia nie są oni osiągalni.
3. Ministerstwo ds. Środowiska Naturalnego i Rolnictwa
jest upoważnione, w porozumieniu z Ministerstwem
Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwem Finansów,
do uregulowania w drodze rozporządzenia, szczegółowych przepisów w zakresie zapobiegania i zwalczania pożarów lasów, a w porozumieniu z Ministerstwem
Finansów – uregulowania spraw dotyczących monitoringu i zwalczania szkodników leśnych.
Rozporządzenie na podstawie § 28 ust. 3 Ustawy o lasach
dla Wolnego Kraju Saksonia (SächsWaldG) nie zostało do
tej pory wydane.

2. Saksońska ustawa o ochronie
przeciwpożarowej, służbach ratowniczych
i zapobieganiu katastrofom z dnia 24
czerwca 2004r. (skrót: SächsBRKG), tekst
ujednolicony z dnia 1 kwietnia 2014 r.
§ 22. Przegląd procedur zapobiegania pożarom.
1. Grunty, budynki, zakłady, urządzenia i instalacje
o zwiększonym ryzyku wystąpienia pożaru lub eksplozji, jak także powierzchnie leśne, podlegają regularnym
przeglądom procedur zapobiegania pożarom. Zasada
ta obowiązuje także wtedy, gdy w chwili wybuchu
pożaru zagrożona jest znaczna liczba osób lub cenne
dobra kultury. Przepisy o przeglądach instalacji kominowych stosuje się odpowiednio.
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3) Personen bei der Ausführung behördlich angeordneter oder genehmigter Arbeiten,
4) Besitzer auf ihrem Grundstück, sofern der Abstand
des Feuers zum Wald mindestens 30 Meter beträgt,
5) das Anzünden oder Unterhalten von Feuer in einer
Anlage, die bau- oder gewerberechtlich genehmigt wurde.
3. Im Wald darf nicht geraucht werden. Dies gilt nicht für
die im Absatz 2 Nr. 1 und 2 genannten Personen.
4. Brennende oder glimmende Gegenstände dürfen im
Wald sowie im Abstand von weniger als 100 Meter
vom Wald nicht weggeworfen oder sonst unvorsichtig
gehandhabt werden.

2. Przeglądy procedur zapobiegania pożarom będą przeprowadzane w gminach posiadających zawodową straż
pożarną – przez członków zawodowej straży pożarnej;
w gminach posiadających pełnoetatowych członków
straży pożarnej – przez tych członków, a w pozostałych gminach – przez właściwych członków ochotniczej
straży pożarnej. Gminom, które nie posiadają wykwalifikowanych członków ochotniczej straży pożarnej, powiat
oddaje do dyspozycji odpowiedni personel w celu przeprowadzenia przeglądu procedur zapobiegania pożarom. Powiat może wymagać rekompensaty powstałych
kosztów. § 4 Saksońskiej ustawy o zarządzaniu kosztami (skrót: SächsVwKG) nie znajduje zastosowania.
3. W zakładach i instytucjach posiadających zakładową
straż pożarną przegląd procedur w zakresie ochrony
przeciwpożarowej może być przeprowadzany przez
członków zakładowej straży pożarnej, w porozumieniu
z miejscowym urzędem właściwym ds. ochrony przeciwpożarowej.

§ 28 Schutzmaßnahmen gegen Waldbrände und Naturereignisse

4. Przeglądy procedur przeciwpożarowych muszą być
respektowane przez właścicieli i posiadaczy gruntów,
budynków, zakładów, instytucji, urządzeń i lasów.

1. Zur Verhütung von Waldbränden und von Gefahren
durch Naturereignisse ordnet die Forstbehörde die
notwendigen Schutzmaßnahmen an.

5. Przegląd procedur przeciwpożarowych następuje przy
współudziale merytorycznie odpowiedzialnych urzędów.

2. Die Forstbehörde kann nach Anhörung der betroffenen
Waldbesitzer Schutzmaßnahmen, die ihrer Art nach nur
für mehrere Waldbesitzer gemeinsam getroffen werden
können, selbst durchführen. Ist die Schutzmaßnahme
zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr erforderlich, so kann die Anhörung unterbleiben, sofern die
Waldbesitzer nicht rechtzeitig erreichbar sind.
3. Das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern und dem Staatsministerium der
Finanzen durch Rechtsverordnung das Nähere über
Verhütung und Bekämpfung von Waldbränden, im
Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen die Überwachung und Bekämpfung von Forstschädlingen zu regeln.
Eine Rechtsverordnung nach § 28 Abs. 3 SächsWaldG ist
bisher nicht erlassen worden.

2. Sächsisches Gesetz über den Brandschutz,
Rettungsdienst und Katastrophenschutz
(SächsBRKG) vom 24. Juni 2004,
rechtsbereinigt mit Stand vom 1. April 2014.
§ 22 Brandverhütungsschau
1. Grundstücke, Gebäude, Betriebe, Einrichtungen und
Anlagen mit einer erhöhten Brand- und Explosionsgefahr sowie Waldflächen unterliegen einer regelmäßigen Brandverhütungsschau. Das gilt auch dann, wenn
bei Ausbruch eines Brandes eine größere Anzahl von
Personen oder unwiederbringliches Kulturgut gefährdet sind. Die Vorschriften über die Feuerstättenschau
bleiben unberührt.
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6. Najwyższy urząd ds. ochrony przeciwpożarowej, służb
ratowniczych i zapobiegania katastrofom jest upoważniony do uregulowania, w drodze rozporządzenia,
szczegółowych przepisów w zakresie wymagań kwalifikacyjnych dla członków straży pożarnej przeprowadzających przeglądy procedur przeciwpożarowych,
współdziałania innych instytucji oraz zwrotu kosztów
z tym związanych.
§ 54. Obowiązek udzielenia pomocy.
1. Podczas katastrof, pożarów oraz innych nieszczęśliwych zdarzeń do udzielania pomocy zobowiązane są
osoby fizyczne i prawne, jeśli jest to niezbędne
1) do odparcia teraźniejszego niebezpieczeństwa zagrażającego ogółowi bądź jednostce,
2) do zwalczania katastrof lub
3) do pilnego tymczasowego usunięcia skutków katastrof i jeśli osoby fizyczne/prawne zostały do tego
powołane przez odpowiedzialne urzędy ds. ochrony
przeciwpożarowej, służb ratunkowych i zapobiegania
katastrofom, zespół zarządzania kryzysowego (operacyjnego) lub inną przez nie upoważnioną osobę.
2. Do udzielania pomocy mogą zostać powołane wyłącznie te osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby, które nie
ukończyły 18 roku życia, mogą być powołane do udzielania pomocy tylko poza strefą zagrożenia. Udzielania pomocy można odmówić wyłącznie wtedy, kiedy
spowodować to może znaczne zagrożenie własnego
zdrowia i życia lub zaniedbanie innych ważniejszych
obowiązków powołanej osoby.
3. W trakcie pożarów lasów wszystkie znajdujące się
w pobliżu kompetentne osoby są zobowiązane do
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2. Brandverhütungsschauen werden in Gemeinden mit
Berufsfeuerwehren durch Angehörige der Berufsfeuerwehr, in Gemeinden mit hauptamtlichen Angehörigen
der Feuerwehr von diesen und in den übrigen Gemeinden durch geeignete Angehörige der Freiwilligen
Feuerwehr durchgeführt. Gemeinden ohne geeignete
Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr stellt der Landkreis sein geeignetes Personal zur Durchführung der
Brandverhütungsschauen zur Verfügung. Er kann
Ersatz der entstandenen Kosten verlangen. § 4 SächsVwKG findet keine Anwendung.
3. In Betrieben und Einrichtungen mit Werkfeuerwehr
kann die Brandverhütungsschau im Einvernehmen mit
der örtlichen Brandschutzbehörde durch Angehörige
der Werkfeuerwehr durchgeführt werden.
4. Brandverhütungsschauen sind durch die Eigentümer
und Besitzer von Grundstücken, Gebäuden, Betrieben,
Einrichtungen, Anlagen oder Waldflächen zu dulden.
5. Die Brandverhütungsschau hat unter Beteiligung der
zuständigen Fachbehörden zu erfolgen.
6. Die oberste Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörde wird ermächtigt, das Nähere
zu den fachlichen Voraussetzungen der Angehörigen
der Feuerwehr, die Brandverhütungsschauen durchführen, zur Mitwirkung anderer Behörden und zur
Kostenerstattung durch Rechtsverordnung zu regeln.
§ 54 Hilfeleistungspflicht
1. Bei Katastrophen, Bränden oder Unglücksfällen sind
natürliche und juristische Personen zur Hilfeleistung
verpflichtet, wenn dies:
1) zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für die Allgemeinheit oder einen Einzelnen,
2) zur Katastrophenbekämpfung oder
3) zur dringlichen vorläufigen Beseitigung von Katastrophenschäden erforderlich ist und sie von der zuständigen Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörde, der Technischen Einsatzleitung
oder einer von ihr beauftragten Person dazu herangezogen werden.
2. Zur Hilfeleistung dürfen nur Personen herangezogen
werden, die das 16. Lebensjahr vollendet haben.
Personen, die noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben, dürfen zur Hilfeleistung nur außerhalb der
Gefahrenzone herangezogen werden. Die Hilfeleistung darf nur verweigert werden, wenn sie zu einer
erheblichen eigenen Gefährdung oder zur Verletzung
anderer wichtiger Pflichten der heranzuziehenden Person führen würde.
3. Bei Waldbränden sind alle in der Nähe befindlichen
geeigneten Personen unaufgefordert zur Hilfeleistung
verpflichtet. Absatz 2 gilt entsprechend. Die Besitzer
von Werkzeugen, die sich zur Bekämpfung von Waldbränden eignen, haben diese auf Anordnung unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Die Gemeinde kann
bei Gefahr einer größeren Ausdehnung eines Wald-
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dobrowolnego udzielania pomocy. Ustęp 2 stosuje się
odpowiednio. Posiadacze narzędzi/urządzeń, które
nadają się do zwalczania pożaru lasu, mają oni obowiązek bezpłatnie oddać do dyspozycji, na wyraźne
polecenie właściwych służb. Gmina może, w przypadku zagrożenia pożarem znacznych rozmiarów,
poprzez publiczne wezwanie, powołać do zwalczania
pożaru całą, zdolną do pracy ludność.
4. Osoby, które w trakcie zwalczania zagrożeń są zobowiązane do udzielania pomocy lub udzielają jej dobrowolnie, za zgodą organów zarządzania kryzysowego
(operacyjnego), działają, na czas trwania czynności
związanych z udzielaniem pomocy, na zlecenie gminy,
na obszarze której tę pomoc świadczą.
§ 55. Obowiązki właścicieli i posiadaczy.
1. Służby odpowiedzialne za zwalczanie pożarów, służby
ratownicze, instytucje zwalczające katastrofy, organy
zarządzania kryzysowego (operacyjnego) lub osoby
przez te służby upoważnione mogą, w ramach wykonywanych czynności, korzystać z rzeczy, wkraczać
na prywatne grunty, statki, do budynków i zakładów,
korzystać z nich, zmieniać i likwidować/usuwać, o ile
jest to niezbędne do zwalczania pożarów, wyjątkowych
sytuacji zagrożenia i katastrof lub do pilnego tymczasowego usunięcia skutków katastrof. Właściciele,
posiadacze lub pozostali uprawnieni do korzystania
z w/w dóbr mają obowiązek respektować wskazane
wyżej działania.
2. Właściciele i posiadacze gruntów i budynków mają obowiązek respektować konieczność zamontowania na
ich własności instalacji ostrzegających przed pożarem
i instalacji alarmowych, jak również tablic informacyjnych służących zwalczaniu pożarów i katastrof. W/w
działania zapobiegawcze nie powodują powstania
roszczeń odszkodowawczych.
3. Właściciele i posiadacze gruntów, budynków, zakładów,
instytucji i urządzeń o zwiększonym ryzyku pożarowym
i wybuchowym, jak także zakładów, w których stosuje
się substancje niebezpieczne (w znaczeniu określonym obowiązującym rozporządzeniem w sprawie
wypadków przemysłowych) mogą zostać zobowiązani
przez gminę do:
1) zabezpieczenia i utrzymywania w gotowości niezbędnych urządzeń, instalacji i wyposażenia ochronnego,
które jest wymagane do zwalczania w/w niebezpieczeństw,
2) zapewnienia i utrzymywania w gotowości (na własny
koszt) wystarczającej ilości środków gaśniczych i innych
materiałów oraz pozostawienia tychże środków i materiałów do dyspozycji straży pożarnej do celów szkoleniowych i operacyjnych pozostających w związku z w/w
zakładami, instytucjami i urządzeniami,
3) sporządzenia, o ile wymagają tego miejscowe uwarunkowania, planu zwalczania zagrożeń, oraz udostępnienia go na wezwanie straży pożarnej,
4) zapewnienia na własny koszt zaopatrzenia w wodę
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brandes die gesamte arbeitsfähige Bevölkerung durch
öffentliche Aufforderung heranziehen.

gaśniczą w przypadku odległego położenia zakładu/
budynku/gruntu, itp.

4. Personen, die zur Hilfeleistung verpflichtet werden
oder freiwillig mit Zustimmung der Einsatzleitung bei
der Gefahrenbekämpfung Hilfe leisten, werden für
die Dauer ihrer Hilfeleistung im Auftrag der Gemeinde
tätig, in deren Gebiet sie Hilfe leisten.

4. Gmina może zobowiązać właściciela gruntu do przygotowania i utrzymywania w należytym stanie punktu
poboru wody gaśniczej, jeśli jest to wymagane do
celów zwalczania pożarów.

§ 55 Pflichten von Eigentümern und Besitzern
1. Die zuständige Brandschutz-, Rettungsdienst- und
Katastrophenschutzbehörde, die Einsatzleitung, die
Technische Einsatzleitung oder ihre Beauftragten
dürfen Sachen unmittelbar in Anspruch nehmen,
Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Schiffe betreten,
benutzen, verändern oder beseitigen, soweit dies für
die Bekämpfung von Bränden, öffentlichen Notständen
oder Katastrophen oder für die dringliche vorläufige
Beseitigung von Katastrophenschäden erforderlich
ist. Eigentümer, Besitzer oder sonstige Nutzungsberechtigte haben diese Maßnahmen zu dulden.

dies zur Bekämpfung von Bränden auf diesen Flächen
erforderlich ist und sie dazu mit dem üblichen Aufwand
nicht in der Lage ist.

5. Gmina może zobowiązać właścicieli i posiadaczy
dawnych kopalni, w szczególności kopalni odkrywkowych węgla brunatnego, do zapewnienia, na ich koszt,
wystarczającego zaopatrzenia w wodę gaśniczą, jeśli
jest to wymagane do celów zwalczania pożarów na tych
terenach, a gmina nie jest w stanie pokryć tych kosztów

2. Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken und
Gebäuden haben die Anbringung von Feuermeldeund Alarmeinrichtungen sowie von Hinweisschildern
für Zwecke der Brand- und Katastrophenbekämpfung
ohne Entschädigung zu dulden.
3. Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken,
Gebäuden, Betrieben, Einrichtungen und Anlagen
mit erhöhter Brand- und Explosionsgefahr sowie von
Anlagen, in denen gefährliche Stoffe im Sinne der
Störfallverordnung in der jeweils geltenden Fassung
vorhanden sind, können von der Gemeinde verpflichtet werden,
1) die für die Bekämpfung dieser Gefahren erforderlichen Geräte, Anlagen und Schutzausrüstungen zu
beschaffen und zu unterhalten,
2) ausreichend Sonderlöschmittel und sonstige Einsatzmittel auf eigene Kosten zu beschaffen, bereitzuhalten und sie der öffentlichen Feuerwehr für
Ausbildungs- und Einsatzzwecke im Zusammenhang
mit diesen Betrieben, Einrichtungen und Anlagen zur
Verfügung zu stellen,
3) sofern die örtlichen Gegebenheiten es erfordern,
einen Gefahrenabwehrplan aufzustellen und den
öffentlichen Feuerwehren auf Anforderung zur Verfügung zu stellen sowie
4) bei abgelegener Lage eine ausreichende Löschwasserversorgung auf eigene Kosten sicherzustellen.
4. Wenn es für die Bekämpfung von Waldbränden erforderlich ist, kann die Gemeinde einen Grundstückseigentümer verpflichten, die Errichtung und Unterhaltung einer Löschwasserentnahmestelle auf seinem
Grundstück zu dulden.
5. Die Gemeinde kann Eigentümer und Besitzer ehemaliger Tagebauflächen, insbesondere von Braunkohlehalden, zur Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung auf deren Kosten verpflichten, wenn
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Chrońmy nasze lasy przed pożarem!
Schützen wir unsere Wälder!

7. Wnioski z projektu.
1. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, przy współpracy z Instytutem Badawczym
Leśnictwa oraz stroną niemiecką, podejmie kroki
w kierunku opracowania polsko-niemieckiego słownika
dotyczącego pożarów lasu.
2. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej
Górze dokona rozpoznania odnośnie możliwości udostępnienia stronie niemieckiej Modelu pożaru lasu,
opracowanego przez Instytut Badawczy Leśnictwa.
Celem poprawy bezpośredniej komunikacji w zakresie
współpracy w ochronie przeciwpożarowej lasu wskazane
jest uruchomienie kursów języka niemieckiego dla pracowników przygranicznych nadleśnictw oraz korpusu pracowników RDLP w Zielonej Górze, odpowiadających za
kontakty transgraniczne.
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7. Schlussfolgerungen aus
dem Projekt.
1. Die Regionale Direktion der Staatsforste in Zielona
Góra wird in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut für Forstwesen und dem deutschen Partner
Maßnahmen zur Erarbeitung eines deutsch-polnischen
Wörterbuchs für Waldbrandschutz ergreifen.
2. Die Regionale Direktion der Staatsforste in Zielona
Góra wird die Möglichkeit prüfen, die Software Model
pożaru lasu (Waldbrandmodellierung), die durch das
Forschungsinstitut für Forstwesen erarbeitet wurde,
dem deutschen Partner zur Verfügung zu stellen.
Zur Verbesserung der direkten Kommunikation bei der
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Waldbrandschutzes
ist die Durchführung von Deutschkursen für die Mitarbeiter der grenznahen Oberförstereien und für das für die
grenzüberschreitende Beziehungen zuständige Mitarbeiterteam der RDLP Zielona Góra empfehlenswert.
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