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w sprawie niewypalania traw
W związku z wiosną, na przełomie marca i kwietnia notuje się coraz większą liczbę
pożarów związanych z wypalaniem traw na łąkach i nieużytkach rolnych oraz pozostałości
roślinnych nagromadzonych z porządkowania terenu po okresie zimowym.
Wyżej wymieniony proceder co roku przybiera katastrofalne rozmiary, który
absorbuje duże siły, jak również środki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych
Straży Pożarnych do likwidowania powstałych pożarów.
Częste przerzuty ognia w czasie wypalania traw i pozostałości roślinnych,
w szczególności na obrzeżach kompleksów leśnych, często powodują pożary lasów.
W skrajnych sytuacjach pożary trudne do opanowania przenoszą się na zabudowania
mieszkalne i gospodarcze, stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców oraz
mienia.
Ponadto wypalanie traw przynosi szkody w środowisku (niszczone są siedliska
zwierząt, giną zwierzęta oraz mikroorganizmy niezbędne do utrzymania równowagi
biologicznej). Proceder ten obniża wartość plonów oraz sprzyja jałowieniu ziemi.
Zahamowany zostaje również naturalny rozkład resztek roślinnych, które użyźniają glebę. Do
atmosfery przedostaje się szereg trujących związków chemicznych. Ponadto dymy
pochodzące z wypalania traw zasnuwają często drogi publiczne do tego stopnia, że stają się
przyczyną groźnych wypadków.
Według informacji ze strony Głównej Komendy Państwowej Straży Pożarnej
w 2018 roku odnotowano 48 767 pożarów traw(33% wszystkich pożarów w Polsce). W
czasie tych pożarów zginęło 7 osób.
Należy pamiętać, że wypalanie traw jest zabronione zgodnie z:


Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2018 r. poz.
1614 ze zm.):
 art. 131 pkt 12: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów,
pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
 art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki
kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.



Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.):
 art. 30 ust. 3 pkt 3: „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również
w odległości do 100 metrów od granicy lasu, zabrania się działań i czynności

mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia
poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub
nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej
warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.


Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:
•

art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r.
poz. 618) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24
§ 1 może wynosić od 20 do 5000 złotych.

•

art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 618 ze zm.): „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub
zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

