Załącznik nr 5

,
KOMENDA POWIATOWA /MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w

ul.

,

-

Znak sprawy…………..

Egz. nr …..

PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych
Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt …….. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 603 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005
r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową
Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach od
do
przez
1.

-

, legitymacja służbowa nr

2.

-

, legitymacja służbowa nr

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego/cych się upoważnieniem numer
z dnia
, wydanym przez
Komendanta
Państwowej Straży Pożarnej w
, zostały przeprowadzone
czynności kontrolno-rozpoznawcze na obszarze leśnym administrowanym przez
……………………… w granicach administracyjnych powiatu/miasta………………………..
Nazwa i adres kontrolowanego

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego

np. nadleśnictwo, starostwo powiatowe, wspólnota
leśna, park narodowy, osoba fizyczna itp.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:
Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:
……………………………………………………………..
(przenieść zakres czynności z upoważnienia)

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno - rozpoznawczych:
(np. na podstawie wniosku o wydanie opinii w sprawie ……)

Wykaz kontrolowanych lasów i obiektów gospodarki leśnej:
Nazwa obszaru leśnego
/leśnictwo
Kontrolowane obiekty gospodarki
leśnej

Kategoria lasu
1)
2)
3)
………….

kat. I

kat. II

kat. III

-2PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Plan Urządzenia Lasu w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej
plan / uproszczony plan
tak

Nazwa planu

nie

Decyzja MŚ z dnia

Uzgodnienie z KW PSP z
dnia

czas obowiązywania

Opis, uwagi, załączniki:

2. Sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego
miejscowego zagrożenia dla obszarów leśnych
Data opracowania

data uzgodnienia
KM/KP PSP

Data aktualizacja planu

Opis, uwagi, załączniki:

3. Ocen punktów czerpania wody i dróg dojazdowych do tych punktów
Opis, uwagi, załączniki:
Opis obejmować powinien numer punktu czerpania wody, jego lokalizację, oznaczenie oraz uwagi co do wyposażenia i stanu punktu czerpania wody

4. Drogi (dojazdy) pożarowe
Opis, uwagi, załączniki:
(Opis obejmować powinien elementy identyfikacyjne drogi, jej lokalizację, oznakowanie oraz uwagi co do jej stanu)

5. Pasy przeciwpożarowe
Opis, uwagi, załączniki:
(Opis obejmować powinien identyfikację pasu określonym kilometrażem linii kolejowej i działki leśnej, oraz uwagi co do jego wykonania)

6. Ruchoma i stacjonarna obserwacja terenu
Ruchome

tak

nie

tak

nie

Opis, uwagi, załączniki:
Stacjonarne
Wyposażenie punktu obserwacyjnego:
Opis, uwagi, załączniki:

7. Stan i wyposażenie bazy sprzętu przeciwpożarowego wg kategorii lasu
KATEGORIA LASU

kat. I

kat. II

kat. III

gaśnice lub hydronetki

tak

nie

Uwagi:

Pługi

tak

nie

Uwagi:

Łopaty

tak

nie

Uwagi:

Tłumice

tak

nie

Uwagi:

samochód

tak

nie

Uwagi:

Przyczepa

tak

nie

Uwagi:

Opis, uwagi, załączniki:

-38. Wyposażenie w tablice informacyjne i ostrzegawcze
Opis, uwagi, załączniki:

9. Stan łączności
Opis, uwagi, załączniki:

10. Inne ustalenia i informacje dodatkowe
Opis, uwagi, załączniki:

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI
1.

usunięto w trakcie kontroli

2.

usunięto w trakcie kontroli

3.

usunięto w trakcie kontroli

4.

usunięto w trakcie kontroli

5.

usunięto w trakcie kontroli

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:
1)

2)

3)

Na podstawie art. (podać dokładną podstawę prawną) Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j. ) Pana (Imię i Nazwisko, nr
dowodu) ukarano mandatem karnym w wysokości …. zł. (słownie ….). Ukarany został poinformowany o możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego.
lub
W przypadku odmowy przyjęcia mandatu należy w niniejszej rubryce poczynić o tym wzmiankę oraz umieścić dane konieczne do sporządzenia wniosku do sądu o
ukaranie.
lub
Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j. ) pouczono kontrolowanego o konieczności (opis obowiązków
wynikających z przepisów ochrony przeciwpożarowej na podstawie których kontrolowany podlega karze aresztu, grzywny lub nagany).

11. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.
Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do
protokołu. Protokół spisano na ….. stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z
jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.
Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

.................................................................
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

...........................................................................
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

