
 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 

w Białej Podlaskiej 

 

 

 

 

Komenda Miejska 

Państwowej Straży Pożarnej 

w Białej Podlaskiej  

znajduje się przy  

ul. Sidorskiej 93 

w Białej Podlaskiej. 

  

 

 

Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej 

w Białej Podlaskiej 

kieruje Komendant Miejski Państwowej Straży 

Pożarnej bryg. mgr inż. Artur Tomczuk. 

 

 

 

Komendantowi w pracy pomagają jego zastępca i pozostali pracownicy 

komendy. 

 

 

Czym zajmuje się komenda ? 

 

Komenda prowadzi nadzór i kontrolę przestrzegania przepisów ochrony 

przeciwpożarowej na terenie powiatu  

 

Komenda organizuje krajowy system ratowniczo-gaśniczy na obszarze 

powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska 

 



Komenda dba o bezpieczeństwo pożarowe na terenie powiatu bialskiego 

i miasta Biała Podlaska 

 

Sporządza analizy stanu bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej  

 

Komenda organizuje szkolenia i doskonalenie zawodowe dla strażaków 

Państwowej Straży Pożarnej, a także prowadzi kursy szkoleniowe dla 

strażaków ochotników, przygotowując ich do prowadzenia działań 

gaśniczych i ratowniczych 

 

Komenda dokonuje odbiorów obiektów budowlanych w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej, sprawdza i uczestniczy w prowadzeniu próbnych 

ewakuacji 

 

Komenda współpracuje z wieloma organami na przykład z Policją oraz 

różnymi urzędami Żeby załatwić sprawę w Komendzie możesz 

 

Komenda poprzez Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze przez całą dobę  

dba o bezpieczeństwo, w przypadku zagrożeń gasi pożary, pomaga 

osobom, które uległy wypadkom drogowym, ratuje i pomaga zwierzętom,  

pomaga chronić budynki, urządzenia i przedmioty w czasie nagłych 

zdarzeń (na przykład burzy) 

 

Komenda  uczą dzieci i młodzież, jak bezpiecznie zachowywać się w 

różnych sytuacjach.  

 

Budynek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej 

Podlaskiej. 

Do budynku komendy możesz wejść od strony ul. Sidorskiej ( środkowa 

część budynku z oszklonym wejściem).  

Jeśli potrzebujesz pomocy przy wejściu zadzwoń pod numer 

83 344-72-00. Pracownik komendy przyjdzie i pomoże Ci.  

 

 

 

 



Żeby załatwić sprawę w Komendzie możesz:  

 

Napisać pismo i wysłać na adres:  

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 

w Białej Podlaskiej  

ulica Sidorska 93 

21-500 Biała Podlaska  

 

Wysłać na adres poczty elektronicznej 

Komendy:  

km_bialapodlaska@straz.lublin.pl, 

  

 

 

Zadzwonić pod numer  83 343-72-00 

 

 

 

Wysłać faksem na numer  83 344-72-27 

 

 
Przynieść pismo do Komendy ul. Sidorska 93 w Białej Podlaskiej 
 

Przyjść osobiście i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy 

od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku 

 

Wysłać je za pomocą platformy e-PUAP.  
www.epuap.gov.pl. 
 
ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma 
Usług Administracji Publicznej.  
 
Do tego sposobu trzeba mieć Internet i swoje 
konto w ePUAP 
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