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OCENA SYSTEMU PRZECIWPO AROWEGO
ZAOPATRZENIA W WOD  TERENÓW LE NYCH

NA PRZYK ADZIE WYBRANYCH REJONÓW 
POLSKI

THE EVALUATION OF FIRE WATER SUPPLY SYSTEM OF  FOREST 
AREAS IN SOME REGIONS OF POLAND 

The Analysis of fire water supply systems of FOREST AREAS in some regions of poland 
have been presented. THE REQUIREMENTS  CONCERNING FIRE PROTECTION OF 
FOREST AREAS INCLUDED IN POLISH STANDARDS And laws were discussed. the 
comparison of actual conditions in selected forest areas with standards were performed.  
the most important conclusions resulting from the analysis were given

1. Wprowadzenie 

Niniejsza praca stanowi kontynuacj  tematyki prezentowanej na VII Mi dzynarodo-
wej Konferencji „Woda 2006”, na której zaprezentowano ocen  systemu przeciwpo a-
rowego zaopatrzenia w wod  jednostek osadniczych na przyk adzie wybranych rejonów 
Polski [1]. Obecnie podobnej analizie zosta y poddane tereny le ne po o one w ró nych
rejonach Polski. Ze wzgl du na du e potencjalne zagro enie lasów, nasilaj ce si  g ów-
nie ze wzgl du na coraz cz stsze wyst powanie okresów suszy w Polsce, tematyka 
przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  terenów le nych nabiera istotnego znaczenia.

G ównym celem niniejszej pracy jest ocena jego stanu w lasach po o onych na tere-
nach nast puj cych powiatów: cz uchowskiego, limanowskiego, lipskiego, nowotarskie-
go, opoczy skiego, radomskiego, sanockiego, sieradzkiego, Starogard-Gda ski, szyd o-
wieckiego i tarnobrzeskiego. Analiza zosta a przygotowana w oparciu o dane zebrane w 
latach 2000-2007 lub wcze niejsze. Podstaw  przeprowadzonego bilansu wodnego 
stanowi  aktualne wymagania dotycz ce przeciwpo arowego zaopatrzenia terenów 
le nych. W pracy zaproponowano szereg przedsi wzi  zarówno natury organizacyjnej 
jak i technicznej maj cych na celu ewentualn  popraw  aktualnego stanu zaopatrzenia
w wod  do celów przeciwpo arowych.
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2. Wymagania dla systemu przeciwpo arowego zaopatrzenia 
w wod  terenów le nych

Podstawowym aktem prawnym reguluj cym sprawy przeciwpo arowego zaopatrze-
nia w wod  dla jednostek osadniczych i zak adów produkcyjnych jest rozporz dzenie
MSWiA  z dnia 21 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 563) w sprawie ochrony prze-
ciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów zamieszczone w 
Dzienniku Ustaw nr 80, poz. 563 [10] oraz zwi zane z nim ci le rozporz dzenie Mini-
stra rodowiska z dnia 22 marca 2006 r. (Dz. U. Nr 58 poz. 405) w sprawie szczegó o-
wych zasad zabezpieczenia przeciwpo arowego lasów [11]. W pierwszym z wymienio-
nych rozporz dze  s  m.in. zawarte obowi zki w a cicieli, zarz dców lub u ytkowni-
ków lasów o cznej powierzchni ponad 300 ha, z których najwa niejsze z punktu 
widzenia rozwa anej tematyki to: 

a) zapewnienie i utrzymywanie róde  wody do celów przeciwpo arowych,
b) utrzymywanie dojazdów po arowych wyznaczonych w planie urz dzenia lasu 

zgodnie z przepisami w sprawie zasad zabezpieczenia przeciwpo arowego lasów, 
c) oznakowanie stanowisk czerpania wody (miejsce do ustawiania pomp po arni-

czych s u cych do poboru wody ze zbiornika) znakami zgodnymi z Polskimi 
Normami dotycz cymi znaków bezpiecze stwa.

Ponadto w tym samym rozporz dzeniu zawarto wymagania dotycz ce ilo ci i wiel-
ko ci róde  wody do celów przeciwpo arowych w lasach o cznej powierzchni ponad 
300 ha, i tak w obr bie chronionej powierzchni nale y zapewni  w sumie 50 m3 wody w 
nie wi cej ni  dwóch zbiornikach lub ciek wodny o sta ym przep ywie wody nie mniej-
szym ni  10 dm3/s przy najni szym stanie wód. Wymienione ród a wody powinny 
posiada  stanowiska czerpania wody w terenie o promieniu: 

a) nieprzekraczaj cym 3 km w lasach I kategorii zagro enia po arowego,
b) nieprzekraczaj cym 5 km w lasach II kategorii zagro enia po arowego,
c) uzgodnionym z w a ciwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) 

Pa stwowej Stra y Po arnej w lasach III kategorii zagro enia po arowego.

Sposób zaliczania lasów do kategorii zagro enia po arowego zosta  okre lony w za-
czniku nr 1 do rozporz dzenia [11].  Zale y on od sumy punktów, na któr  sk ada si

procentowy udzia  powierzchni zajmowanej przez wszystkie drzewostany w wieku do 
40 lat i wybrane siedliskowe typy lasu, rednia roczna liczba po arów w okresie co 
najmniej ostatnich 10 lat, warto  wspó czynnika hydrotermicznego Sielaninowa, 
wyliczanego na podstawie danych z najbli szej stacji meteorologicznej za okres co 
najmniej ostatnich 5 lat, warto  wska nika zanieczyszcze  powietrza, wyliczanego na 
podstawie danych z ostatnich 5 lat oraz intensywno  ruchu rekreacyjnego i turystycz-
nego.

Las jest zaliczany do: 
a) I kategorii zagro enia po arowego, je eli suma punktów wynosi od 34 do 55, 
b) II kategorii zagro enia po arowego, je eli suma punktów wynosi od 16 do 33, 
c) III kategorii zagro enia po arowego, je eli suma punktów wynosi poni ej 16. 

Do róde  wody do celów przeciwpo arowych w lasach powinny by , zgodnie
z rozporz dzeniem [10], zapewnione dojazdy po arowe, dla których szczegó owe

wymagania wymieniono w rozporz dzeniu [11]. Drogi le ne wykorzystywane jako 
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dojazdy po arowe powinny by  oznakowane i utrzymane w sposób zapewniaj cy ich 
przejezdno , a tak e charakteryzowa  si  nast puj cymi parametrami: 

a) nawierzchni  gruntow  lub utwardzon  o no no ci co najmniej 10 ton i nacisku 
osi 5 ton, 

b) promieniami zewn trznymi uków o d ugo ci co najmniej 11 m, 
c) odst pami pomi dzy koronami drzew o szeroko ci co najmniej 6 m, zachowany-

mi do wysoko ci 4 m od nawierzchni jezdni, 
d) jezdni  o szeroko ci co najmniej 3 m, przy czym odleg o  dowolnego punktu 

po o onego w lesie do najbli szej drogi nie powinna przekracza :
-  750 m dla lasów I kategorii zagro enia,
-  1500 m dla lasów II kategorii zagro enia.
W lasach zaliczonych do III kategorii zagro enia, drogi powinny umo liwia  do-
jazd jednostek ratowniczych do miejsca po aru, stanowisk czerpania wody oraz 
dróg publicznych, 

e) placem manewrowym o wymiarach co najmniej 20x20 m – w przypadku drogi 
bez przejazdu, 

f) mijankami o szeroko ci co najmniej 3 m i d ugo ci 23 m, po o onymi w odleg o-
ci nie wi kszej ni  300 m od siebie, z zapewnieniem ich wzajemnej widoczno ci

– w przypadku dróg jednopasmowych. 

Istotnym elementem systemu przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  terenów le-
nych s  przeciwpo arowe zbiorniki wodne kryte lub otwarte, dla których wymagania 

ogólne s  zawarte w normie [9]. Najwa niejsze wymagania dotycz ce samych zbiorni-
ków to ich g boko  minimalna, liczona od lustra wody do dna zbiornika w miejscu 
czerpania, która nie powinna wynosi  mniej ni  0,5 m oraz g boko  maksymalna, 
która powinna by  taka, aby odleg o  pionowa mierzona od osi nasady pompy po arni-
czej po stronie ssawnej do dna zbiornika lub studzienki ssawnej w miejscu czerpania 
wody nie przekracza a 6 m. Pojemno ci wodne zbiorników nale y ustala  zgodnie
z norm  PN-71/B-02864, natomiast nominalna pojemno  przeciwpo arowego zbiornika 
wodnego powinna wynosi  co najmniej 50 m3. Istotnymi elementami przeciwpo aro-
wych zbiorników wodnych jest studzienka ssawna i stanowisko czerpania wody. To 
ostatnie równie  dotyczy wszystkich cieków wodnych spe niaj cych wspomniane 
wcze niej wymagania. Wed ug [9] studzienka ssawna powinna: 
a) znajdowa  si  w odleg o ci nie wi kszej ni  3 m od skraju drogi,
b) by  wykonana w taki sposób, aby umo liwia a pobór wody ze zbiornika chronionego 

przed zamuleniem i zamarzaniem, 
c) by  zaopatrzona w klamry umo liwiaj ce zej cie do wn trza studzienki oraz atwo

otwieraln  pokryw ,
d) by  wyposa ona w przewód ssawny zgodny z wymaganiami zawartymi w p. 3.7 

normy,
e) by  szczelna zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-65/B-10702
natomiast stanowisko czerpania wody powinno: 
a) mie  wymiary co najmniej 20x20 m, 
b) znajdowa  si  w odleg o ci nie wi kszej ni  3 m od punktu poboru wody ze

zbiornika lub cieku wodnego, 
c) by  wyposa one w minimum dwa przewody ssawne wg 3.7 [9], 
d) by  oznaczone tablic  informacyjn  wg PN-65/M-51520, 
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e) mie  utwardzon  nawierzchni  wytrzymuj c  obci enie w miastach i zak adach
produkcyjnych równe co najmniej 100 kN przypadaj ce na jedn  o  samochodu lub 
50 kN na terenach wiejskich i le nych oraz spadek umo liwiaj cy jego odwodnienie,

f) mie  o wietlenie elektryczne, a w przypadku braku sieci energetycznej s upek do 
zawieszenia innego ród a wiat a.

Teoretyczn  wymagan  zgodnie z [10] ilo  stanowisk czerpania wody (TWISCW) 
zlokalizowanych na przeciwpo arowych zbiornikach wodnych o pojemno ci co najmniej 
50 m3 lub ciekach wodnych o sta ym przep ywie wody nie mniejszym ni  10 dm3/s przy 
najni szym stanie wód, mo na  wyliczy  z nast puj cej zale no ci:

wF
FTWISCW =              (1) 

gdzie: F -  a kowita powierzchnia chronionych terenów le nych w km2,
      Fw- powierzchnia chroniona przez uk ad ga niczy korzystaj cy z jednego

  stanowiska czerpania wody równa 28,26 km2 dla lasów I kategorii zagro enia
po arowego (pole ko a o promieniu 3 km) lub 78,50 km2 (pole ko a o
promieniu 5 km). 

Otrzyman  warto  zaokr gla si  w gór  do najbli szej liczby ca kowitej. Wzór (1) 
nie uwzgl dnia ró norodnych kszta tów geometrycznych obszarów le nych, które mog
powodowa  konieczno  zwi kszenia ilo ci stanowisk czerpania wody w celu spe nienia
wymaga  zawartych w [10]. Dlatego te  bior c pod uwag  ten czynnik dla ka dego
nadle nictwa okre lono rzeczywist  wymagan  ilo  stanowisk czerpania wody 
(RWISCW), która jest zazwyczaj wi ksza od warto ci TWISCW obliczonej przy pomo-
cy wzoru (1). 

3. Bilans wodny terenów le nych w wybranych rejonach 
Polski z punktu widzenia przeciwpo arowego zaopatrzenia 
w wod

Na podstawie danych zebranych w latach 2000-2007 z dziesi ciu powiatów po o o-
nych w ró nych regionach Polski opracowano bilans wodny dla poszczególnych nadle-
nictw po o onych na terenach tych powiatów. Najistotniejszym elementem bilansu by o

stwierdzenie, czy przeciwpo arowe zaopatrzenie w wod  danego nadle nictwa jest 
wystarczaj ce, czy te  nie. Za kryterium pos u y y tutaj wymagania zawarte w rozpo-
rz dzeniu [10].

Zatem stan zaopatrzenia w wod  uznano za wystarczaj cy w przypadku, gdy: 
a)  w obr bie chronionej powierzchni lasu zapewniono w sumie 50 m3 wody w nie 

wi cej ni  dwóch zbiornikach lub znajduje si  ciek wodny o sta ym przep ywie wody 
nie mniejszym ni  10 dm3/s przy najni szym stanie wód.

b)  wymienione ród a wody posiadaj  stanowiska czerpania wody w terenie o promie-
niu:
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-  nieprzekraczaj cym 3 km w lasach I kategorii zagro enia po arowego,
-  nieprzekraczaj cym 5 km w lasach II kategorii zagro enia po arowego,
-  uzgodnionym z w a ciwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim)
Pa stwowej Stra y Po arnej w lasach III kategorii zagro enia po arowego.

Sprawne i skuteczne prowadzenie akcji ga niczej na terenach le nych jest m.in. uza-
le nione od dostarczenia odpowiedniej ilo ci wody do miejsca po aru. Ze wzgl du na 
du e odleg o ci ród a wody (zbiornik lub ciek wodny) od miejsca po aru na terenach 
le nych, wod  mo na podawa  jednym z wymienionych sposobów: metod  przet acza-
nia przy zastosowaniu motopomp po czonych szeregowo, przepompowywania ze 
zbiornika jednego samochodu do zbiornika drugiego przy zastosowaniu samochodów 
ratowniczo-ga niczych oraz najprostsz  a jednocze nie najbardziej niezawodn  metod
dowo enia przy zastosowaniu odpowiedniej liczby samochodów po arniczych kursuj -
cych pomi dzy stanowiskiem (stanowiskami) czerpania wody a stanowiskiem (stanowi-
skami) ga niczym (ga niczymi). Zarówno system przet aczania jak i przepompowywa-
nia wymaga zastosowania du ej ilo ci odcinków w y t ocznych W 110 o d ugo ci 20 m 
ka dy. W zwi zku z powy szym, ze wzgl du na niewystarczaj c  ilo  w y W110, 
któr  posiadaj  na wyposa eniu typowe samochody ratowniczo-ga nicze, konieczne 
b dzie w tym przypadku zadysponowanie specjalnego samochodu w owego np. SW 
2000 na podwoziu Star 266. 

Aby odpowiedzie  na pytanie, czy przy posiadanym sprz cie jest mo liwo  podania 
odpowiedniej ilo ci wody podczas po aru lasu, nale y wykona  odpowiednie obliczenia. 
Poni ej zamieszczono przyk adowe obliczenia dla systemów przepompowywania i 
dowo enia:

a) system przepompowywania

Za o enia:
1. Po ar redni w lesie zaliczonym do II kategorii zagro enia po arowego.
2. U yto do gaszenia pr downic PW52 o wydajno ci nominalnej 3,33 dm3/s.
3. Zastosowano samochód ratowniczo-ga niczy wyposa ony w autopomp  A 32/10. 
4. Odleg o  pomi dzy samochodem pobieraj cym wod  ze zbiornika przeciwpo a-

rowego a samochodem ratowniczo-ga niczym, z którego jest prowadzone bezpo-
rednie gaszenie po aru wynosi 3000 m (maksymalna odleg o  dla lasów II ka-

tegorii).
5. Zastosowano dwie linie zasilaj ce po czone równolegle zbudowane z w y

t ocznych W 110. 
6. Teren jest równinny (ró nica wysoko ci pomi dzy kró cem t ocznym samochodu 

stoj cego przy ródle a kró cem ssawnym samochodu ga niczego wynosi 0 m). 
Dla po aru redniego przyjmuje si  standardowo 5 pr dów ga niczych, wi c wyma-

gana intensywno  podawania wody powinna wynosi :

]/65,1633,355 sQI nom
3[dm=⋅=⋅=             (2) 

Oporno  zast pcz  jednej linii zasilaj cej W 110 mo na obliczy  ze wzoru: 

]/4257,033001029,1 4
1101

62 dmm[s=⋅⋅=⋅= −LSSz                       (3) 
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gdzie: ]/1029,1 4
110

62 dm[s−⋅=S - oporno  wewn trzna w a t ocznego W 110 

m3300=L - d ugo  pojedynczej linii zasilaj cej równa sumie za o onej
                       odleg o ci ród a wody od miejsca po aru i poprawce równej
                       10% tej odleg o ci uwzgl dniaj cej przeszkody i nierówno ci

         w terenie.

Ze wzgl du na to, e uk ad jest symetryczny (obydwie linie zasilaj ce maj  t  sam
d ugo  i s  zbudowane z tego samego typu w a) ca kowit  oporno  zast pcz  uk adu
zasilaj cego mo na wyznaczy  z nast puj cej zale no ci:

62m/dms1064,0
4

4257,0
2
1 ===

n
SS z

z              (4) 

gdzie: 2=n - ilo  linii zasilaj cych W 110 

Wydajno  wody, któr  mo e zapewni  uk ad sk adaj cy si  z autopompy A 32/10
i pod czonych do  niej dwóch linii zasilaj cych W 110, mo na obliczy  z nast puj cej
zale no ci:

s][dm3 /38,32
1064,000324,0

115 =
+

=
+

=
zSB

AQ                      (5) 

gdzie: m115=A - wspó czynnik a w uproszczonym równaniu pompy H = a - b Q2

]/ 62 dm[ms0,00324=B - wspó czynnik b w uproszczonym równaniu pompy

                                                             H = a - b Q2

Poniewa Q > I, zatem w tym przypadku zosta  z du ym zapasem spe niony warunek 
wymaganej intensywno ci podawania wody do miejsca po aru.

b) system dowo enia

Za o enia:
1. Po ar redni w lesie zaliczonym do II kategorii zagro enia po arowego.
2. Do dowo enia zastosowano ten sam typ samochodu ratowniczo-ga niczego

GCBA ze zbiornikiem o pojemno ci 6000 dm3.
3. Przyj to redni  pr dko  samochodu równ  50 km/h. 
4. Odleg o  pomi dzy ród em wody a miejscem po ar wynosi 3000 m (maksy-

malna odleg o  dla lasów II kategorii). 
5. Do nape niania zbiornika zastosowano jeden w  ssawny 110, a do opró niania

zbiornika dwa w e t oczne W 75. 
6. Za o ono nominaln  wydajno  przep ywu w w u ssawnym podczas nape niania

zbiornika samochodu. 
7. Przyj to redni czas na dodatkowe czynno ci zwi zane z nape nieniem, opró nia-

niem i manewrowaniem samochodu równy 2 min. 

Minimaln  ilo  pojazdów Ns, jaka jest potrzebna, aby dowie  wymagan  ilo  wody 
mo na obliczy  z nast puj cego wzoru: 
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s

obr
s V

TIN ⋅=                (6) 

gdzie: sdm 3 /65,16=I  - wymagana intensywno  podawania wody wyznaczona w

         punkcie a (taka sama jak w systemie przepompowywania), 

obrT - czas pe nego obrotu pojedynczego samochodu w sekundach, 

3dm6000=sV  - pojemno  zbiornika pojedynczego samochodu.

Czas pe nego obrotu pojedynczego samochodu mo na w przybli eniu obliczy  z nast -
puj cej zale no ci:

dod
nap

s

opr

s

r
obr t

Q
V

Q
V

v
LT +++⋅= 2                                   (7) 

gdzie: m3300=L - rednia droga pokonywana przez samochód w jedn  stron
           np. od ród a wody do miejsca po aru (dodatkowe 10% uwzgl dnia omijanie
           ewentualnych przeszkód), 

m/skm/h 1450 ≅=rv  - rednia pr dko  samochodów, 

/sdm16,65 3== IQ opr
 - ca kowita wydajno  wody w uk adzie

                                                          ga niczym równa wymaganej intensywno ci
                                                          podawania wody na miejsce po aru,

/sdm26,66/mindm1600 33 ==napQ  - wydajno  w uk adzie

                                                                                     nape niania zbiornika równa
                                                                                     nominalnej wydajno ci w a
                                                                                     ssawnego Ws 110, 

s120=dodt   - czas dodatkowy uwzgl dniaj cy czynno ci zwi zane

                                     z nape nieniem, opró nianiem i manewrowaniem samochodu

Po podstawieniu powy szych warto ci do wzoru (7) otrzymano Tobr= 1177 s. 
Po podstawieniu tej warto ci do wzoru (6) otrzymano ostatecznie, e Ns =3,26, co daje
w zaokr gleniu 4 samochody GCBA. Na podstawie przeprowadzonych oblicze  mo na
stwierdzi , e w celu zapewnienia odpowiedniej intensywno ci podawania wody pod-
czas po aru redniego przy najmniej korzystnym usytuowaniu ród a wody w lesie 
zaliczonym do II kategorii zagro enia po arowego, wymagane s  do dowo enia wody 4 
samochody GCBA posiadaj ce zbiorniki o pojemno ci 6000 l. 

Przeciwpo arowe zaopatrzenie w wod  nadle nictw po o onych na terenach anali-
zowanych powiatów zestawiono w tab. 1-10. Zawiera ono nast puj ce dane: nazw
nadle nictwa, kategori  zagro enia po arowego, powierzchni  lasów w ha, wymagan
ilo  teoretyczn  i rzeczywist  stanowisk czerpania wody oraz ilo , jaka aktualnie 
znajduje si  na jego terenie. W ko cowej cz ci tabeli zamieszczono informacj  na 
temat stanu zaopatrzenia w wod  (wystarczaj ce lub niewystarczaj ce). Pod tabelami 
umieszczono informacj  o numerach stron, gdzie mo na znale  wykaz stanowisk 
czerpania wody.
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Obja nienia skrótów w tabelach 1-10: 
KZP    – kategoria zagro enia po arowego lasów wg [11], 
TWISCW – teoretyczna wymagana ilo  stanowisk czerpania wody wyliczona wg (1),
RWISCW – rzeczywista wymagana ilo  stanowisk czerpania wody uwzgl dniaj ca
                    kszta t geometryczny terenów le nych,
FISCW     – faktyczna ilo  stanowisk czerpania wody po o ona na terenie nadle nictwa,
W    – stan zaopatrzenia terenów le nych jest zgodny z wymaganiami,
N    – stan zaopatrzenia terenów le nych jest niezgodny z wymaganiami. 

W kolumnie FISCW w nawiasie podano ilo  stanowisk czerpania wody usytuowanych 
na przeciwpo arowych zbiornikach lub ciekach wodnych. Ca kowita ilo  stanowisk 
czerpania wody uwzgl dnia równie  mo liwo ci czerpania wody z hydrantów zamonto-
wanych na sieciach wodoci gowych znajduj cych si  w miejscowo ciach po o onych
w pobli u terenów le nych.

Tab. 1. Bilans wodny terenów le nych powiatu cz uchowskiego

Tab. 1.  Data on fire water supply system of the forest areas in cz uchowski district [3]   
(2001 year)

Lp. Nadle nictwo KZP 
Pow.
lasów
w ha 

TWISCW RWISCW FISCW* 
Stan

zaopatrzenia
w wod

1
2
3

Cz uchów
Czarne
Nied wiady

II
II
II

22198
25991
23020

3
4
3

7
10
8

15 (15) 
29 (29) 
29 (29) 

W
W
W

* - wykaz stanowisk czerpania wody w tabeli 3 na str. 14-16 w [3] 

Tab. 2.  Bilans wodny terenów le nych powiatu opoczy skiego

Tab. 2.  Data on fire water supply system of the forest areas in opoczynski district [5]   
(2001 year)

Lp. Nadle nictwo KZP 
Pow.
lasów
w ha 

TWISCW RWISCW FISCW* 
Stan

zaopatrzenia
w wod

1
2
3
4

Opoczno
Smardzewice
Przedbórz
Przysucha

II
I
II
I

13656
6661
7342
740

2
3
1
1

8
7
4
3

  18 (17) 
15 (2) 
12 (4) 
9 (2) 

W
W
W
W

* - stanowiska czerpania wody zaznaczone na mapie w za czniku [5]
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Tab. 3.  Bilans wodny terenów le nych powiatu lipskiego 

Tab. 3.  Data on fire water supply system of the forest areas in lipski district [6]  (2005 year)

Lp. Nadle nictwo KZP 
Pow.
lasów
w ha 

TWISCW RWISCW FISCW* 
Stan

zaopatrzenia
w wod

1
2

Marcule
Zwole

II
II

1122
3924

1
1

3
4

11 (4) 
15 (9) 

W
W

* - wykaz stanowisk czerpania wody w tab. 44 i 45 w [6] 

Tab. 4.  Bilans wodny terenów le nych powiatu limanowskiego 

Tab. 4.  Data on fire water supply system of the forest areas in limanowski district [12]  
(2003 year)

Lp. Nadle nictwo KZP 
Pow.
lasów
w ha 

TWISCW RWISCW FISCW* 
Stan

zaopatrzenia
w wod

1 Limanowa III 28631 4 7 13 (1) N 
* - stanowiska czerpania wody zaznaczone na mapie w za czniku [12] 

Tab. 5.  Bilans wodny terenów le nych powiatu nowotarskiego 

Tab. 5.  Data on fire water supply system of the forest areas in nowotarski  district [8]  
(2003 year)

Lp. Nadle nictwo KZP 
Pow.
lasów
w ha 

TWISCW RWISCW FISCW* 
Stan

zaopatrzenia
w wod

1
2

Kro cienko
Nowy Targ 

III
III

25638
31824

4
5

9
13

20 (2) 
57 (1) 

W
W

* - stanowiska czerpania wody zaznaczone na mapie w za czniku [8] 

Tab.a 6.  Bilans wodny terenów le nych powiatu radomskiego 

Tab. 6.  Data on fire water supply system of the forest areas in radomski district [13]  
(2006 year)

Lp. Nadle nictwo KZP 
Pow.
lasów
w ha 

TWISCW RWISCW FISCW* 
Stan

zaopatrzenia
w wod

1
2
3
4
5

Radom
Kozienice
Marcule
Zwole
Dobieszyn

II
II
II
II
II

10041
14690
11531
14680
14579

2
2
2
2
2

6
5
7
5
8

28 (6) 
16 (3) 
14 (2) 
13 (2) 
26 (5) 

W
W
W
W
W

* - wykaz stanowisk czerpania wody w tab. 83-87 w [13]
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Tab. 7.  Bilans wodny terenów le nych powiatu sieradzkiego 

Tab. 7.  Data on fire water supply system of the forest areas in sieradzki district [7] (2001 year)

Lp. Nadle nictwo KZP 
Pow.
lasów
w ha 

TWISCW RWISCW FISCW* 
Stan

zaopatrzenia
w wod

1
2
3

Sieradz
Z oczew
Wielu

II
II
II

8036
11760
475

2
2
1

5
7
2

12 (9) 
  25 (23) 

  5 (5) 

W
W
W

* - wykaz stanowisk czerpania wody w tab. 50-52 w [7] 

Tab. 8.  Bilans wodny terenów le nych powiatu Starogard Gda ski

Tab. 8.  Data on fire water supply system of the forest areas in Starogard Gdanski district [4]  
(2000 year)

Lp. Nadle nictwo KZP 
Pow.
lasów
w ha 

TWISCW RWISCW FISCW* 
Stan

zaopatrzenia
w wod

1
2

3

Lubichowo
Starogard
Gda ski
Kaliska

II
II

II

28164
21749

18500

4
3

3

9
8

6

15 (15)
23 (23) 

15 (15)` 

W
W

W
* - wykaz stanowisk czerpania wody w tab. 12-14 w [4] 

Tab. 9.  Bilans wodny terenów le nych powiatu szyd owieckiego

Tab. 9.  Data on fire water supply system of the forest areas in szyd owiecki district [14] 
(2006 year)

Lp. Nadle nictwo KZP 
Pow.
lasów
w ha 

TWISCW RWISCW FISCW* 
Stan

zaopatrzenia
w wod

1

2
3
4

Skar ysko-
Kamienna
St porków
Przysucha
Radom

I

I
II
II

6234

1002
5356
1682

3

1
1
1

7

3
4
3

36 (13) 

5 (3) 
13 (6) 
9 (5) 

W

W
W
W

* - wykaz stanowisk czerpania wody w tab. 37-40 w [14] 

Tab. 10.  Bilans wodny terenów le nych powiatu tarnobrzeskiego 

Tab. 10.  Data on fire water supply system of the forest areas in tarnobrzeski district [2] 
(2007 year)

Lp. Nadle nictwo KZP 
Pow.
lasów
w ha 

TWISCW RWISCW FISCW* 
Stan

zaopatrzenia
w wod

1
2

Nowa D ba
Rozwadów

I
II

21613
3537

8
1

15
4

19 (19) 
23 (11) 

W
W

* - wykaz stanowisk czerpania wody w tab. 45 i 46 w [2]



 OCENA PRZECIWPO AROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD  TERENÓW LE NYCH NA PRZYK ADZIE... 451

4. Ocena stanu zaopatrzenia w wod  terenów le nych

Na podstawie danych zawartych w tab. 1-10 po porównaniu ich z wcze niej przed-
stawionymi wymaganiami mo na stwierdzi , e praktycznie we wszystkich przypadkach 
analizowanych powiatów (za wyj tkiem limanowskiego) przeciwpo arowe zaopatrzenie 
w wod  pod wzgl dem ilo ci stanowisk czerpania wody, jest wystarczaj ce. Jednak 
bior c pod uwag  wnioski zamieszczone w pracach [2,3,4,5,6,7,8,12,13,14], okazuje si ,
e istnieje jeszcze wiele elementów systemu, które nale a oby poprawi , aby zaopatrze-

nie w wod  lasów by o w pe ni zgodne z aktualnymi przepisami. Na podstawie oceny 
zamieszczonych danych oraz szczegó owych uwag autorów ww. prac, mo na wskaza
nast puj ce najcz ciej wyst puj ce braki w systemie przeciwpo arowego zaopatrzenia 
w wod  terenów le nych:

a) zbyt ma a ilo  zbiorników przeciwpo arowych usytuowanych w lasach lub w ich 
najbli szym otoczeniu, 

b) zbyt ma a ilo  stanowisk czerpania wody usytuowanych na ciekach wodnych 
spe niaj cych wymagania zawarte w [10], 

c) nieodpowiedni stan dróg po arowych cz sto nie spe niaj cy warunków zawartych 
w [11] (zbyt w skie, s abo utwardzone, brak stref mijania itp.), 

d) nieodpowiedni stan stanowisk czerpania wody nie spe niaj cy warunków zawar-
tych w [11] (niedostateczna twardo  pod o a, utrudniony dojazd, zbyt ma a po-
wierzchnia manewrowania itp.), 

e) brak lub nieodpowiednie oznakowanie dróg dojazdowych i stanowisk czerpania 
wody,

f) z y stan zbiorników przeciwpo arowych niezgodny z norm  [9] (zamulenie i za-
ro ni cie, zbyt niski poziom wody, brak odpowiedniego stanowiska czerpania 
wody, nieszczelne studzienki ssawne), 

g) niedostateczna ilo  sprz tu po arniczego (w e, motopompy, samochody) nie-
zb dnego do budowy systemów przesy ania wody na du e odleg o ci oraz poboru 
wody z istniej cych akwenów wodnych. 

W zwi zku ze zbyt ma  ilo ci  stanowisk czerpania wody zlokalizowanych na zbiorni-
kach przeciwpo arowych i ciekach wodnych, cz st  praktyk  jest zaliczanie do systemu 
zaopatrzenia w wod  lasów, hydrantów po o onych w miejscowo ciach przylegaj cych
do chronionych terenów le nych.

5. Podsumowanie 

Podsumowuj c przeprowadzon  ocen  przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  te-
renów le nych mo na stwierdzi , e je eli chodzi o ilo  stanowisk czerpania wody 
branych cznie z sieciami hydrantowymi, to jest ona we wszystkich analizowanych 
powiatach wystarczaj ca z punktu widzenia wymaga  zawartych w rozporz dzeniu
MSWiA [10]. Z drugiej strony, je eli by my wzi li pod uwag  tylko stanowiska czerpa-
nia wody zlokalizowane przy przeciwpo arowych zbiornikach i ciekach wodnych, to w 
wielu przypadkach ich ilo  jest niewystarczaj ca. Ponadto z praktyki oraz w asnych
obserwacji autorów wynika, e cz sto istniej ce zbiorniki, stanowiska czerpania wody i 
drogi po arowe oraz ich oznakowanie nie spe niaj  warunków zawartych w rozporz -
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dzeniu MSWiA [11]. Wymaga to wi c zdecydowanych dzia a  zarówno o charakterze 
organizacyjnym jak i inwestycyjnym takich jak: 
a) opracowanie planów inwestycyjnych oraz budowa nowych i remonty istniej cych

przeciwpo arowych zbiorników wodnych, 
b) budowa nowych oraz przystosowanie do celów przeciwpo arowych istniej cych

stanowisk czerpania wody przy zbiornikach i ciekach wodnych po o onych w lasach 
lub te  w bezpo rednim ich s siedztwie,

c) wytyczanie nowych dróg po arowych oraz dostosowanie starych do aktualnych 
wymaga ,

d) kontrola aktualnego stanu przeciwpo arowych zbiorników wodnych, stanowisk 
czerpania wody i dróg po arowych zwi zanych z ochron  terenów le nych,

e) kontrola oznakowania elementów systemu ochrony przeciwpo arowej terenów 
le nych oraz ewentualne jego dostosowanie do aktualnych wymaga ,

f) zakup sprz tu niezb dnego do efektywnego wykorzystania istniej cych stanowisk 
czerpania wody podczas gaszenia po arów lasów, 

g) nawi zanie ci lejszej wspó pracy pomi dzy jednostkami stra y po arnej a s u bami
le nymi.
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