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Strażacy apelują – nie wypalaj traw!

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta
liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to – niestety – wypalaniem traw i pozostałości
roślinnych. Za ponad 98% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek.
Wypalanie traw jest bardzo niebezpieczne, ale też niedozwolone – określa to m.in. ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 8), art. 124. 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”. Art. 30 ust. 3 pkt 3
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zmianami); „w
lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się
działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu
wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której
wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „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”.
W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się także Unia Europejska. Założenia
polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym z

narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat
bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika gruntów do utrzymania ziemi
w dobrej kulturze rolnej – art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach
bezpośrednich do gruntów (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 ze zmianami). Naruszenie zasad
określonych w akcie wykonawczym do ustawy tj. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej
kulturze (Dz. U. nr 65, poz. 600 ze zm.), między innymi poprzez wypalanie areałów rolnych (§3 ust.
2) skutkować powinno działaniami kompetentnych organów w zakresie ograniczenia lub cofnięcia tej
formy pomocy finansowej.
Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu
ognia pomagają także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary
bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania.
Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Ogień z nieużytków niejednokrotnie
przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze
odradzają się przez wiele dziesiątek lat. Statystyki w zakresie tego zagadnienia są nieubłagane.
Od 1 stycznia do 15 marca 2012 r. Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej dysponowało strażaków do 147 zdarzeń, w tym 98 pożarów,
47 miejscowych zagrożeń oraz 2 alarmów fałszywych. Spośród 98 pożarów – 66 (tj.67%) to pożary
suchych traw na nieużytkach rolniczych, poboczach dróg itp. (w tym 3 pożary przeniesione na tereny
leśne).
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