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§ 

.Bezpieczny .  Las 
 

OCHRONA PRZED POŻAREM 

W lasach, na terenach śródleśnych  
i w odległości do 100 m od granicy lasu, 
ZABRANIA SIĘ działań i czynności mogących 

wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: 

 rozniecania ognia poza miejscami 

wyznaczonymi do tego celu przez właściciela 
lasu lub nadleśniczego 

 korzystania z otwartego płomienia 

 wypalania wierzchniej warstwy gleby  

i pozostałości roślinnych 

GDY ZAUWAŻYSZ POŻAR  

Ostrzeż osoby bezpośrednio zagrożone  
i powiadom Państwową Straż Pożarną  
(tel. 998 lub 112) 

ODDAL SIĘ JAK NAJSZYBCIEJ  
Z MIEJSCA POŻARU! 

 
Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych,  

na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również 
w odległości do 100m od nich roznieca ogień poza 

miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali 
tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych 

i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi; 

kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na 
polach w odległości mniejszej niż 100m od lasu 

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. 
(art. 82 §3 i §4 Kodeksu Wykroczeń). 

 

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU  

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. 

Nadleśniczy może wprowadzić okresowy 
zakaz wstępu do lasu (gdy wilgotność ściółki 

będzie niższa niż 10%, gdy prowadzone są prace 
gospodarcze i gdy wystąpiło uszkodzenie albo 
zniszczenie drzewostanu lub runa leśnego). 

Lasy objęte zakazem oznacza się 
tablicami z podaniem przyczyny  
i terminu obowiązywania. 

PRZESTRZEGAJ ZAKAZÓW!  

Zakaz wjazdu do lasu pojazdami  
– poruszanie się drogami leśnymi  
i postój pojazdów na drogach leśnych jest 
dozwolony tylko w miejscach wyraźnie 
oznakowanych. 
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