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Wg rozdzielnika

Komenda powiatowa Panstwowej Straty Poiarnei w Sztumie zwraca siE z proib4

a przekazanie sohysom i mieszkafrcom wsi lezqcych na terenie Pafrstwa Gminy ponizszych

informacji m,ri4zanych zabezpieczeniem przeciwpoiarowym zbiaru, tran$portu i skladowania

palnych ptodow rolnYch.
Zgodnie z zipisarrri rozporzpdzenia Ministra Spraw Wewnqtrznych i Administracji

z dniaT czerwcaZOfiO ,. * ,pru*ie ochrony przeciwpoiarowej budynkow, innych obiektow

budowlanych i teren6w (Dz. U. Nr 109, poz. 719) podczas zbioru, transpodu i skladowania

plodow rolnych naleiry
l) stosowac -skatarria podane w instrukcjach obslugi przy eksploatacji maszyn rolniczych

i innych z napgdem;
2) ,to**"i silniki elel*ryczne o odpowiednim do warunk6w pracy stopniu ochrony;

minimalna odleglo6c ukladu napgdowego od stert' stogow i budynkow o konstrukcji palnej

powinna wynosi6 5 m;
3) ustawia6 silniki spalinowe na podlozu niepalnym, w odleglo$ci co najmniej l0 m od stert,

stogow lub budynkow o konstrukcji palnej;

4\ zabezpieczacurz4dzeniawydechowe silnik6w spalinowych przed wylotem iskier;

5) zapewnic mozliwoSc ewakuacjiludzi i sprzgttt,

6) przechowywac niezbqdne materialy pqdne, w ilosci nieprzekraczaj4cei dobowego

zapotrzebawania, w zamknigtych nietluk4cych sig naczyniach, w odlegloSci co najmniej 10 m

od punktu omlotowego i miejsc wystgpowania palnych plodow rolnych;

?) wyposazyc miejsca omlot6w, stertowania i kombajnowania w gaSnice oraz w rczie

potrzeby w sprzgt ,tuZa.y do wykonywania pasow ograniczaj4cych rozprzestrzenianie sig

pozanr - $ 4l ust. 1 rozpotzqdzenia' 
L nr'v obsludze spr 

.rzd6w podczas
Informujg r6wnie2, ze palenie tytoniu przy obsludze sprzqtu, maszyn I po]t

zbiorow palnych plodow rolnych oraz ich transportu jest zabronione. Zabronione jest rownie2

uzywanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odleglosci mniejszej niz 10 m od miejsca

omlotow i miejsc wystgporvania palnych plodow rolnych - $ 41 ust. 2 i 3 rozporz4dzenia'

Zgodnie z $ 42 ust. 1 przywolanego rozporz4dzenia strefa po2arowa sterty, stogu lub

brogu z palnymi produktami roSlinnymi nie przekracza powierzchni I 000 *t lt'b kubatury

S O"Oo #. Nuto*iast zgodnie z $ 42 ust. 2 rorporz4dzenia przy ustawianiu stert' stogow

i brog6w nalezy zachowai co najmniej nastgpuj?ce odleglosci:
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t) od budynk6w wykonanych z materialow:
a) palnych - 30 m,
b) niepalnych io pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m;
2) od drog publicznych i tor6w kolejowych - 30 m;
3) od drog rrewnptrmych i od granicy dzialki - 10 m;
4) od ur4dr-eh i pnewod6w linii elektrycznychwysokiego napigcia - 30 m;
5) od las6w i teren6w zalesionych - 100 m;
6) migdzy stertami, stogami i brogarni stanowi4cymi odrgbne strefy pozarowe - 30 m.

Zgodnie z * 42 ust. 3 powy2szego rozparr4dzenia wokol stert, stog6w i brog6w nalezy
wykonadiutruymadpowierzchnigoszerokodci  conajmniej2mwodleglo3ci3modich
obrysu pozbawion4 materialow palnych. Natomiast zgodnie z $ 42 ust. 4 rozporzqdzeni
produkty ro$linne nale2y skladowai w sposob uniemozliwiaj4cy ich samozapatenie,
a w przypadku konieczno$ci skladowania produkt6w niedosuszonych nalezy okresowo
sprawdza6 ich temperatsrg.

Dodatkowo zwracam uwage na fakt, 2e zgadnie z $ 43 rozporz4dzenia wypalanie
slomy i pozostaloSci ro$linnych na polach jest zabronione.

Zanieprzestrzeganie powyhszych przepisow grozi na podstawie art.82 $ 2 pkt 9 i $ 4
ustawy z dnia 20 maia l97l r. Kodeks wykroczen (t. j. Dz. U. z 2A1,5 r., poz. lA94 ze zm.)
grzryne w postqpowaniu mandatowym w wysoko$ci do 5000 zl lub skierowanie sprawy do
s4du rejonowego w przypadku odmowy przyjgciamandatu.

Otrzvmuia:
l. Urzqdlr{iejski

w Dzierzgoniu
Pl. Wolnodci I
8244O Dziet4oft.

2. Urz4d Gmin1.'
w Mikolajkach Pomorskich
ul. Dzierzgonska 2
82-433 \{ikotajki Pomorskie,

3. LrrzEd Gndny
rv Star1m Dzierzgoniu
Stary Dzierzgori 7l
82-45(l Stary Dzierzgorq

4, L"rrzqd Gniny
w Shrym Targu
ul. Gl6wua 20
82-410 Stary Targ,

5. Lhz4d Miasta i Gminy
ur Szlumie
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztunl

6. PR-a,n.
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