
Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 28 wrze-
Ênia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Zabezpieczenie przeciwpo˝arowe lasów do-
stosowuje si´ do kategorii i stopni zagro˝enia po˝aro-
wego lasów.

2. Kategoria zagro˝enia po˝arowego lasów obej-
muje lasy o podobnym poziomie podatnoÊci na po˝ar,
ustalonym na 10 lat na podstawie warunków klima-
tycznych, drzewostanowych (wiek, typ siedliskowy,
gatunek) i czynników antropogenicznych.

3. Stopieƒ zagro˝enia po˝arowego lasów jest to
poziom prawdopodobieƒstwa zaistnienia po˝aru
w danym dniu, w zale˝noÊci od dynamicznych zmian
pogodowych i wilgotnoÊci Êció∏ki. 

§ 2. 1. Ustala si´ nast´pujàce kategorie zagro˝enia
po˝arowego lasów:

1) I kategoria zagro˝enia po˝arowego — du˝e zagro-
˝enie;

2) II kategoria zagro˝enia po˝arowego — Êrednie za-
gro˝enie;

3) III kategoria zagro˝enia po˝arowego — ma∏e za-
gro˝enie.

2. Sposób zaliczania lasów do kategorii zagro˝enia
po˝arowego lasów jest okreÊlony w za∏àczniku nr 1 do
rozporzàdzenia.

3. Ze wzgl´du na masowy ruch rekreacyjny i tury-
styczny las mo˝na zaliczyç do wy˝szej kategorii
o wi´kszym zagro˝eniu po˝arowym.

§ 3. 1. Ustala si´ nast´pujàce stopnie zagro˝enia
po˝arowego lasów: 

1) 0. stopieƒ zagro˝enia po˝arowego — brak zagro-
˝enia;

2) 1. stopieƒ zagro˝enia po˝arowego — ma∏e zagro-
˝enie;

3) 2. stopieƒ zagro˝enia po˝arowego — Êrednie za-
gro˝enie;

4) 3. stopieƒ zagro˝enia po˝arowego — du˝e zagro-
˝enie. 

2. Dla lasów zaliczonych do III kategorii zagro˝enia
po˝arowego nie jest wymagane oznaczanie stopnia
zagro˝enia po˝arowego.

3. Metoda oznaczania stopnia zagro˝enia po˝aro-
wego lasów jest okreÊlona w za∏àczniku nr 2 do rozpo-
rzàdzenia. 

§ 4. 1. W lasach o powierzchni powy˝ej 300 ha za-
liczonych do I lub II kategorii zagro˝enia po˝arowego,
w okresach oznaczonego dla tych lasów 1., 2. lub 3.
stopnia zagro˝enia po˝arowego lasów, jest wymaga-
ne prowadzenie obserwacji majàcej na celu wczesne
wykrycie po˝aru, zawiadomienie o jego powstaniu,
a tak˝e podj´cie dzia∏aƒ ratowniczych.

2. Obserwacja lasów, o której mowa w ust. 1, mo-
˝e byç prowadzona nast´pujàcymi sposobami:

1) ze sta∏ych punktów obserwacji naziemnej, zwa-
nych dalej „punktami obserwacyjnymi”; 

2) przez naziemne patrole przeciwpo˝arowe;

3) przez patrole lotnicze.

§ 5. 1. Punktami obserwacyjnymi sà wie˝e obser-
wacyjne lub stanowiska obserwacyjne usytuowane na
obiektach lub wzniesieniach, pozwalajàce na prowa-
dzenie obserwacji w promieniu co najmniej 10 km.

2. Punkty obserwacyjne wyposa˝a si´ w:

1) urzàdzenia umo˝liwiajàce wykrycie po˝aru oraz
ustalenie miejsca i czasu jego powstania;

2) Êrodki ∏àcznoÊci; 

3) ksià˝k´ meldunków o zauwa˝onych po˝arach
i o powiadamianiu o nich;

4) instrukcj´ post´powania dla osoby prowadzàcej
obserwacj´, wskazujàcà w szczególnoÊci sposób
post´powania w razie wykrycia po˝aru oraz obo-
wiàzki podczas prowadzenia obserwacji.

3. Po∏o˝enie punktów obserwacyjnych w lasach
zaliczonych do I kategorii zagro˝enia po˝arowego po-
winno zapewniaç mo˝liwoÊç prowadzenia obserwacji
lasu co najmniej z dwóch punktów obserwacyjnych
w celu ustalenia miejsca powstania po˝aru.

4. Je˝eli obserwacja lasu jest prowadzona jed-
nym ze sposobów, o których mowa w § 4 ust. 2
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 22 marca 2006 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad zabezpieczenia przeciwpo˝arowego lasów

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika
2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Ârodowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr 167,
poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460 i 1462.



pkt 2 i 3, wówczas nie jest wymagane prowadzenie
obserwacji z punktów obserwacyjnych lasów o po-
wierzchni do:

1) 1 000 ha — zaliczonych do I kategorii zagro˝enia
po˝arowego;

2) 2 000 ha — zaliczonych do II kategorii zagro˝enia
po˝arowego.

5. Prowadzenie obserwacji lasów przez naziemne
patrole przeciwpo˝arowe jest wymagane w razie nie-
prowadzenia obserwacji pozosta∏ymi sposobami,
o których mowa w § 4 ust. 2.

§ 6. W uzasadnionych wypadkach, w lasach zali-
czonych do III kategorii zagro˝enia po˝arowego pro-
wadzi si´ obserwacj´ sposobami, o których mowa
w § 4 ust. 2 pkt 2 i 3, uzgodnionymi z w∏aÊciwym miej-
scowo komendantem wojewódzkim Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej; w odniesieniu do lasów u˝ytkowanych
przez jednostki organizacyjne podleg∏e albo nadzoro-
wane przez Ministra Obrony Narodowej — powiada-
mia si´ Wojskowà Ochron´ Przeciwpo˝arowà.

§ 7. 1. Drogi leÊne, wykorzystywane jako dojazdy
po˝arowe, powinny byç oznakowane i utrzymane
w sposób zapewniajàcy ich przejezdnoÊç.

2. Drogi, o których mowa w ust. 1, budowane lub
przebudowywane, powinny mieç nast´pujàce para-
metry:

1) nawierzchni´ gruntowà lub utwardzonà o noÊno-
Êci co najmniej 10 ton i nacisku osi 5 ton;

2) promienie zewn´trzne ∏uków o d∏ugoÊci co naj-
mniej 11 m;

3) odst´p pomi´dzy koronami drzew o szerokoÊci co
najmniej 6 m, zachowany do wysokoÊci 4 m od
nawierzchni jezdni;

4) jezdni´ o szerokoÊci co najmniej 3 m;

5) plac manewrowy o wymiarach co najmniej
20 x 20 m — w przypadku drogi bez przejazdu; 

6) mijanki o szerokoÊci co najmniej 3 m i d∏ugoÊci
23 m, po∏o˝one w odleg∏oÊci nie wi´kszej ni˝
300 m od siebie, z zapewnieniem z nich wzajem-
nej widocznoÊci — w przypadku dróg jednopa-
smowych.

§ 8. Odleg∏oÊç pomi´dzy dowolnym punktem po-
∏o˝onym w lesie a najbli˝szà drogà, o której mowa
w § 7 ust. 1, nie powinna przekraczaç:

1) 750 m — dla lasów zaliczonych do I kategorii za-
gro˝enia po˝arowego;

2) 1 500 m — dla lasów zaliczonych do II lub III kate-
gorii zagro˝enia po˝arowego.

§ 9. 1. Zabezpieczeniu przeciwpo˝arowemu lasów
po∏o˝onych przy obiektach mogàcych stanowiç za-
gro˝enie po˝arowe dla lasów s∏u˝à pasy przeciwpo˝a-
rowe.

2. Zwarte obszary leÊne o powierzchni powy˝ej
10 000 ha zaliczone do I lub II kategorii zagro˝enia po-
˝arowego mo˝na rozdzielaç pasami przeciwpo˝arowy-
mi, tworzàcymi miejsca do prowadzenia dzia∏aƒ ra-
towniczych.

§ 10. 1. Wyró˝nia si´ cztery podstawowe rodzaje
pasów przeciwpo˝arowych wykonywanych nast´pu-
jàcymi sposobami:

1) pas przeciwpo˝arowy typu A — oddzielajàcy las
od dróg publicznych, dróg dojazdowych nieb´dà-
cych drogami publicznymi do zak∏adu przemys∏o-
wego lub magazynowego, obiektów magazyno-
wych i u˝ytecznoÊci publicznej pas gruntu o szero-
koÊci 30 m, przyleg∏y do granicy pasa drogowego
albo obiektu, pozbawiony martwych drzew, le˝à-
cych ga∏´zi i nieokrzesanych Êci´tych lub powalo-
nych drzew; 

2) pas przeciwpo˝arowy typu B — oddzielajàcy las
od parkingów, zak∏adów przemys∏owych i dróg
poligonowych pas gruntu o szerokoÊci 30 m, przy-
leg∏y do granicy obiektu albo drogi, spe∏niajàcy
wymogi, o których mowa w pkt 1, z tym ˝e w od-
leg∏oÊci od 2 do 5 m od granicy obiektu albo dro-
gi zak∏ada si´ bruzd´ o szerokoÊci 2 m oczyszczo-
nà do warstwy mineralnej; bruzd´ mo˝e stanowiç
inna powierzchnia pozbawiona materia∏ów pal-
nych;

3) pas przeciwpo˝arowy typu C — oddzielajàcy las
od obiektów na terenach poligonów wojskowych
pas gruntu o szerokoÊci od 30 do 100 m, przyleg∏y
do granicy obiektu, spe∏niajàcy wymogi, o których
mowa w pkt 1, z tym ˝e bezpoÊrednio przy obiek-
cie zak∏ada si´ bruzd´ o szerokoÊci od 5 do
30 m oczyszczonà do warstwy mineralnej; 

4) pas przeciwpo˝arowy typu D — rozdzielajàcy du˝e
zwarte obszary leÊne pas gruntu o szerokoÊci od
30 do 100 m, spe∏niajàcy wymogi, o których mo-
wa w pkt 1, z bruzdà o szerokoÊci od 3 do
30 m oczyszczonà do warstwy mineralnej; pasy
rozdzielajàce zwarte obszary leÊne zak∏ada si´
wzd∏u˝ wytypowanych dróg, umo˝liwiajàcych
prowadzenie dzia∏aƒ ratowniczych, a drzewostany
na tym pasie muszà mieç udzia∏ ponad 50 % ga-
tunków liÊciastych.

2. Szczegó∏owych ustaleƒ dotyczàcych wykonania
pasów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, dokonujà za-
rzàdcy lasów w uzgodnieniu z w∏aÊciwymi terytorial-
nie kierownikami jednostek podleg∏ych i nadzorowa-
nych przez Ministra Obrony Narodowej. 

3. Szczegó∏owych ustaleƒ dotyczàcych wykonania
pasów, o których mowa w ust. 1 pkt 4, dokonujà za-
rzàdcy lasów w uzgodnieniu z w∏aÊciwym miejscowo
komendantem wojewódzkim Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej.

4. W wypadkach szczególnego zagro˝enia po˝aro-
wego dla lasów mo˝na urzàdzaç inne rodzaje pasów
przeciwpo˝arowych, zgodnie z zasadami gospodarki
leÊnej.
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§ 11. 1. Na ka˝de 10 000 ha lasu lub dla nadleÊnic-
twa albo parku narodowego organizuje si´ co naj-
mniej jednà baz´ sprz´tu do gaszenia po˝arów lasów. 

2. Wyposa˝enie bazy sprz´tu do gaszenia po˝arów
lasów stanowià w szczególnoÊci:

1) dla lasów zaliczonych do I kategorii zagro˝enia po-
˝arowego — 10 gaÊnic lub hydronetek plecako-
wych, 30 ∏opat, 20 t∏umic, 2 p∏ugi do wyorywania
pasów przeciwpo˝arowych, samochód patrolo-
wo-gaÊniczy albo przyczepa ze zbiornikiem na wo-
d´ o pojemnoÊci minimum 400 l z mo˝liwoÊcià
podawania Êrodka gaÊniczego;

2) dla lasów zaliczonych do II kategorii zagro˝enia
po˝arowego — 10 gaÊnic lub hydronetek plecako-
wych, 20 ∏opat, 10 t∏umic, p∏ug do wyorywania pa-
sów przeciwpo˝arowych, samochód patrolowo-
-gaÊniczy albo przyczepa ze zbiornikiem na wod´
o pojemnoÊci co najmniej 200 l;

3) dla lasów zaliczonych do III kategorii zagro˝enia
po˝arowego — 10 gaÊnic lub hydronetek plecako-
wych, 10 ∏opat, 10 t∏umic, p∏ug do wyorywania pa-
sów przeciwpo˝arowych.

§ 12. Zakaz wst´pu do lasu wprowadza si´ przy
3. stopniu zagro˝enia po˝arowego, je˝eli przez kolej-
nych 5 dni wilgotnoÊç Êció∏ki mierzona o godzinie 900

b´dzie ni˝sza od 10 %.

§ 13. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Ochrony
Ârodowiska, Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa z dnia
16 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegó∏owych zasad za-
bezpieczenia przeciwpo˝arowego lasów (Dz. U. Nr 73,
poz. 824).

§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Ârodowiska: J. Szyszko 
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 22 marca 2006 r. (poz. 405) 

Za∏àcznik nr 1

SPOSÓB ZALICZANIA LASÓW DO KATEGORII ZAGRO˚ENIA PO˚AROWEGO LASÓW

§ 1. Zaliczenia lasów do kategorii zagro˝enia po˝arowego lasów dokonuje si´ dla obszaru ka˝dego nadle-
Ênictwa albo parku narodowego w planach urzàdzenia lasu, uproszczonych planach urzàdzenia lasu albo pla-
nach ochrony parku narodowego, na podstawie sumy punktów przyporzàdkowanych nast´pujàcym parame-
trom: 
a) procentowemu udzia∏owi powierzchni zajmowanej przez wszystkie drzewostany w wieku do 40 lat i wybra-

ne siedliskowe typy lasu,
b) Êredniej rocznej liczbie po˝arów w okresie co najmniej ostatnich 10 lat, 
c) wartoÊci wspó∏czynnika hydrotermicznego Sielaninowa, zwanego dalej „wspó∏czynnikiem k”, wyliczanego

na podstawie danych z najbli˝szej stacji meteorologicznej za okres co najmniej ostatnich 5 lat,
d) wartoÊci wskaênika zanieczyszczeƒ powietrza, wyliczanego na podstawie danych z ostatnich 5 lat,
e) intensywnoÊci ruchu rekreacyjnego i turystycznego.

§ 2. 1. Liczb´ punktów przyporzàdkowanà procentowemu udzia∏owi powierzchni zajmowanej przez wszyst-
kie drzewostany w wieku do 40 lat i wybrane siedliskowe typy lasu wylicza si´ na podstawie tabeli 1.

Tabela 1

Punktacja przyporzàdkowana procentowemu udzia∏owi powierzchni zajmowanej przez wszystkie 
drzewostany w wieku do 40 lat i wybrane siedliskowe typy lasu

Procent
powierzchni
wszystkich

drzewostanów
w wieku do 40 lat

Procent powierzchni wybranych siedliskowych
typów lasu 

(bór suchy, Êwie˝y, mieszany Êwie˝y)

> 85 61—85 31—60 ≤ 30

> 60 16 12 9 6

46—60 15 11 7 3

31—45 14 10 5 2

≤ 30 13 8 4 1



2. Liczb´ punktów przyporzàdkowanà Êredniej rocznej liczbie po˝arów w okresie co najmniej ostatnich
10 lat wylicza si´ na podstawie tabeli 2.

Tabela 2

Punktacja przyporzàdkowana Êredniej rocznej liczbie po˝arów 
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Ârednia liczba po˝arów w roku Punkty

< 1,6 5

1,6—3,0 10

3,1—5,5 15

5,6—10,0 20

> 10,0 25

3. Liczb´ punktów przyporzàdkowanà wartoÊci wspó∏czynnika k wylicza si´ na podstawie tabeli 3. Wspó∏-
czynnik k wylicza si´ dla miesi´cy od kwietnia do paêdziernika z okresu co najmniej ostatnich 5 lat wed∏ug na-
st´pujàcego wzoru:

10P
k = ———

t

gdzie: 
k — oznacza wspó∏czynnik k,
P — oznacza sum´ opadów za analizowany okres [mm],
t — oznacza sum´ temperatur Êrednich dobowych (z uwzgl´dnieniem tylko temperatur dodatnich) za anali-

zowany okres [°C].

Tabela 3

Punktacja przyporzàdkowana wartoÊci wspó∏czynnika k

Ârednia wartoÊç
wspó∏czynnika k

dla analizowanego
okresu

Liczba miesi´cy
z wartoÊcià

wspó∏czynnika k
< 1,2 

Punkty

k > 1,8

0 0

1 1

2 2

≥ 3 3

1,4 ≤ k ≤ 1,8

< 2 4

2 5

≥ 3 6

k < 1,4

< 2 7

2 8

≥ 3 9



4. Liczb´ punktów przyporzàdkowanà wskaênikowi zanieczyszczeƒ powietrza wylicza si´ na podstawie war-
toÊci tego wskaênika, wyliczonego z danych z okresu ostatnich 5 lat, wed∏ug nast´pujàcego wzoru:

Wz = SÊrSO2
• SÊrNO2

• L mSO2 >10

gdzie:

Wz — oznacza wskaênik zanieczyszczeƒ powietrza,
SÊrSO2

— oznacza Êrednie st´˝enie siarki w ostatnich 5 latach [µg/m3],
SÊrNO2

— oznacza Êrednie st´˝enie azotu w ostatnich 5 latach [µg/m3],
LmSO2>10 — oznacza liczb´ miesi´cy ze st´˝eniem siarki wi´kszym od 10 µg/m3.

WartoÊciom wskaênika zanieczyszczeƒ powietrza wi´kszym ni˝ 644 przyporzàdkowane jest 5 punktów.

5. Sumuje si´ punkty wyliczone w sposób okreÊlony w ust. 1—4 niniejszego paragrafu. Je˝eli otrzymana
wartoÊç wynosi:

a) od 34 do 55 punktów — las zalicza si´ do I kategorii zagro˝enia po˝arowego,

b) od 16 do 33 punktów — las zalicza si´ do II kategorii zagro˝enia po˝arowego, 

c) poni˝ej 16 punktów — las zalicza si´ do III kategorii zagro˝enia po˝arowego.
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Za∏àcznik nr 2 

METODA OZNACZANIA STOPNIA ZAGRO˚ENIA PO˚AROWEGO LASÓW

§ 1. Stopieƒ zagro˝enia po˝arowego lasów (SZPL) oznacza si´ dla strefy prognostycznej.

§ 2. Strefa prognostyczna jest to obszar nadleÊnictwa albo grupy nadleÊnictw wraz z parkami narodowymi,
wyznaczany na podstawie nast´pujàcych kryteriów:

a) kategorii zagro˝enia po˝arowego lasów,

b) wyst´powania du˝ych zwartych obszarów leÊnych na terenie strefy,

c) warunków przyrodniczoleÊnych,

d) jednorodnoÊci pod wzgl´dem klimatycznym,

e) sk∏adu gatunkowego drzewostanów oraz rozmieszczenia i udzia∏u poszczególnych gatunków, 

f) uk∏adu siedlisk na terenach leÊnych,

g) nasilenia i wielkoÊci po˝arów lasów,

h) zapewnienia ∏àcznoÊci radiotelefonicznej w obr´bie strefy,

i) wyst´powania du˝ych aglomeracji miejskich, rejonów przemys∏owych, obszarów o du˝ym nasileniu ruchu
turystycznego.

§ 3. SZPL dla strefy prognostycznej oznacza si´ na podstawie nast´pujàcych parametrów:

a) wilgotnoÊci Êció∏ki w drzewostanie sosnowym III klasy wieku, rosnàcym na siedlisku boru Êwie˝ego,

b) wilgotnoÊci wzgl´dnej powietrza mierzonej na wysokoÊci 0,5 m od powierzchni zadarnionej przy Êcianie
drzewostanu,

c) wspó∏czynnika opadowego, ustalanego na podstawie dobowej sumy opadów atmosferycznych, korygujà-
cego SZPL. 

§ 4. 1. SZPL dla strefy prognostycznej jest Êrednià arytmetycznà SZPL oznaczonego dla punktu prognostycz-
nego oraz SZPL oznaczonych dla od 2 do 4 pomocniczych punktów pomiarowych.

2. Punkt prognostyczny jest to miejsce wyznaczone w ka˝dej strefie prognostycznej, gdzie dokonuje si´ po-
miaru wszystkich parametrów wymienionych w § 3 niniejszego za∏àcznika.



3. Pomocnicze punkty pomiarowe sà to miejsca wyznaczone w ka˝dej strefie prognostycznej, gdzie doko-
nuje si´ pomiaru parametrów wymienionych w § 3 lit. b i c niniejszego za∏àcznika, a w miar´ mo˝liwoÊci rów-
nie˝ pomiaru parametru wymienionego w § 3 lit. a niniejszego za∏àcznika.

§ 5. Pomiaru parametrów wymienionych w § 3 niniejszego za∏àcznika dokonuje si´ codziennie o godz. 900

i o godz. 1300, od dnia 1 marca, jednak nie wczeÊniej ni˝ po ustàpieniu pokrywy Ênie˝nej, do dnia 30 wrzeÊnia. 

§ 6. SZPL w punkcie prognostycznym oraz pomocniczych punktach pomiarowych oznacza si´ wed∏ug tabe-
li 1 lub na podstawie ryciny.

Tabela 1

SZPL odpowiadajàce poszczególnym wartoÊciom wilgotnoÊci Êció∏ki i wilgotnoÊci wzgl´dnej powietrza

Dziennik Ustaw Nr 58 — 2611 — Poz. 405

Progi wilgotnoÊci Êció∏ki (WÊ w %) i wilgotnoÊci wzgl´dnej powietrza (Wp w %) przy oznaczeniu stopni
zagro˝enia po˝arowego lasów w punkcie prognostycznym i pomocniczych punktach pomiarowych

SZPL w punkcie prognostycznym
i pomocniczych punktach 

pomiarowych

WartoÊç wilgotnoÊci (w %) mierzona o godzinie

900 1300

Êció∏ki powietrza Êció∏ki powietrza

Brak zagro˝enia 0. stopieƒ 0—60 
61—75

96—100 
0—100

0—40 
41—75

86—100 
0—100

Zagro˝enie ma∏e 1. stopieƒ 0—40
41—60

86—95 
0—95

0—30 
31—40

66—85 
0—85

Zagro˝enie Êrednie 2. stopieƒ 0—20 
21—40

76—85 
0—85

0—15 
16—30

51—65 
0—65

Zagro˝enie du˝e 3. stopieƒ 0—20 0—75 0—15 0—50

§ 7. W wypadku niedokonywania pomiaru wilgotnoÊci Êció∏ki w pomocniczym punkcie pomiarowym,
wspó∏czynnik opadowy ustalony dla tego punktu koryguje SZPL oznaczony dla tego pomocniczego punktu po-
miarowego.



§ 8. Sposoby korygowania, o którym mowa w § 7 niniejszego za∏àcznika, zawiera tabela 2. 

Tabela 2

Sposoby korygowania SZPL dla pomocniczego punktu pomiarowego

Dziennik Ustaw Nr 58 — 2612 — Poz. 405

Ró˝nica opadu atmosferycznego
[mm]

SZPL w pomocniczym punkcie pomiarowym przy opadzie atmosfe-
rycznym w punkcie prognostycznym

wi´kszym od opadu w pomocni-
czym punkcie pomiarowym

mniejszym od opadu w pomocni-
czym punkcie pomiarowym

WartoÊç opadu do 5 mm 
ró˝nica do 5 mm stopieƒ wyliczony pozostaje bez zmian

Ró˝nica od 5,1 do 10,0 mm stopieƒ wyliczony zawy˝a si´ o 1 stopieƒ wyliczony zani˝a si´ o 1 

Ró˝nica od 10,1 do 20,0 mm stopieƒ wyliczony zawy˝a si´ o 2 stopieƒ wyliczony zani˝a si´ o 2 

Opady lokalne 
ró˝nica ponad 20,0 mm stopieƒ wyliczony zawy˝a si´ do 3 stopieƒ przyjmuje wartoÊç zero 

Opady w ca∏ej strefie 
lub opady ciàg∏e stopieƒ wyliczony pozostaje bez zmian


