STOP - NIE WYPALAJ TRAW
W okresie wiosny u wielu ludzi powraca zły i bardzo niebezpieczny nawyk - wypalanie traw,
jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska.

Należy pamiętać, że każdy pożar wywołuje negatywne skutki:

ziemia wyjaławia się i ograniczeniu ulegają bardzo ważne dla gleby procesy: naturalny
rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza,

powoduje powstawanie dymów zawierających tlenki siarki, węgla, azotu oraz związki
rakotwórcze,

powoduje duże zagrożenie dla zwierząt, w tym organizmów mających pozytywny wpływ na
przyrodę (m.in. dla dżdżownic, mrówek, pszczół),

obniża żyzność gleby ( zniszczenie ok. 2,0 cm warstwy żyznej gleby),

zagrożenie dla życia, zdrowia i dobytku mieszkańców,

niszczy zadrzewienia śródpolne oraz skupiska roślinności spełniające funkcje osłonowe,
filtrujące zanieczyszczenia,

zagrożenie przerzutu ognia na budynki mieszkalne i zabudowania gospodarcze
mieszkańców gminy, tereny leśne.
Ponadto każdy pożar, każda interwencja w terenie niesie za sobą ogromne straty ekonomiczne, a
dla gminy kolejny wydatek. Należy pamiętać o bardzo ważnej kwestii, kiedy strażacy gaszą pożary
traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia ludzkiego, bo
często o życiu człowieka decydują minuty.

Kary za wypalanie traw, łąk i nieużytków
1) Ustawa o ochronie przyrody- art. 131 ,,kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy
przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary '' - podlega karze aresztu lub grzywny.
2) Kodeks wykroczeń - art. 82 § 4 ,, kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w

odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub
stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia
stałego nadzoru miejsca wypalania'' – podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
artykuł 163 § 1 pkt 1 ,, kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub
zdrowiu wielu osób lub mienia w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru''' - podlega karze
3) Kodeks karny-

pozbawienia wolności od roku do 10 lat ''.

4) Dodatkowe sankcje - wypalanie traw może skutkować obniżeniem lub wstrzymaniem dopłat

bezpośrednich dla rolników

Apelujemy o rozsadek. Zastanów się czy przez bezmyślność nie narazisz
mienia lub życia swojego i innych.

