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W nawiązaniu do pisma nr BMZ.5520JI1.21.2015 z dnia 03.08.2015r. dotyczącety> 

zwalczania barszczu Sosnowskiego informuję, że nie wyrażam zgody na jednoznaczne 

zakwalifikowanie tego typu zdarzeń jako „inne miejscowe zagrożenia".

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej T)’. 

U, 2009. Nr.178, poz. 1380 z późn. zm.) zwalczanie barszczu Sosnowskiego jeit po.T..i 

zakresem ustawowym obowiązków jednostek ochrony przeciwpożarowej. V. t‘yp» 

obowiązującego stanu prawnego, to na właścicielu nieruchomości ciąży obowapsk 

nieuprawiania roślin inwazyjnych i to on jest zobowiązany do ich ewentualnego usunircu

W opisanym przez Pana Burmistrza porównaniu zagrożenia żwiązącej 

z wystąpieniem barszczu Sosnowskiego a usuwaniem os i szerszeni, nie można pr.tyjąą 

analogii przy kwalifikacji zdarzenia. Wynika to z faktu, że człowiek nie ma wpływu n?. 

zachowanie zwierząt, np. przez ograniczenie dostępu do nich, a jednym sku^ztyzi 

sposobem likwidacji zagrożenia jest usunięcie ich z terenu i przeniesienie w inne mbjsse. 

Natomiast, w przypadku roślin możliwe jest ograniczenie dostępu dla osób postronnych oraz 

ostrzeżenie przed potencjalnym zagrożeniem. Zdarzenia związane z wystąpieniem zagrożeniu 

wynikającego z obecności roślin, z natury rzeczy nie są zdarzeniami nagłymi, a odpowiednio 

prowadzona administracja terenu uniemożliwi zaistnienie zagrożenia.

Informuję, że w 2014 roku, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydsta 

„Wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego i barszczu Mantegazirii^r. 

terenie Polski”, stanowiące kompendium wiedzy dla władz samorządowych, mrytrji 

naukowych, organizacji pozarządowych oraz obywateli, jak rozpoznawać ww. h-u-f^Ts 
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unikać poparzeń, jakie narzędzia prawne umożliwiają walkę z tymi gatunkami, jak te gatunki 

skutecznie zwalczać i ograniczać ich rozprzestrzenianie oraz jakie zastosować szczególne 

środki ostrożności.

Reasumując, pragnę wskazać, że wykorzystanie jednostek OSP do zwalczania 

barszczu Sosnowskiego polegające; na kompleksowym i systemowym rozwiązaniu problemu
i

jest nie do przyjęcia, co wynika zposiadanej wiedzy o istniejących, skutecznych metoda m 

zwalczania barszczu Sosnowskiego, braku odpowiedniego przygotowania sprzętowego 

i merytorycznego ratowników oraz; obowiązujących przepisów prawnych.
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1. Flym DVD „Wytyczne dcnyczących zwalefunte barszczu Soiitaw»kie|jo i barszczu Mnnlcgnatlcgo na Terenie Pol;! f


