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APEL BURMISTRZA. STOP WYPALANIU TRAW!

APEL BURMISTRZA: Stop wypalaniu traw !!!
Zbliża się okres wiosenny i wraz ze wzrostem temperatury rośnie zagrożenie pożarami, wywoływanymi
przez ludzi – wskutek wypalania traw. Pomimo corocznych akcji informacyjnych, wśród społeczeństwa
nadal utrzymuje się niczym nieuzasadnione przekonanie o korzystnym wpływie wiosennego wypalania
traw. Jest to rozumowanie całkowicie błędne, bowiem wypalanie traw wyrządza trudne do naprawienia
straty w środowisku naturalnym, niszczy równowagę ekologiczną. Ogień nie tylko zabija żyjące w trawie
zwierzęta i mikroorganizmy, ale także wyjaławia glebę, która szybko ubożeje, ponieważ w trakcie
wypalania ginie cała mikroflora i mikrofauna, odżywiająca glebę. Wypalanie traw często prowadzi do
pożarów zabudowań gospodarczych, lasów oraz upraw. Corocznie odnotowuje się przypadki śmierci osób
wskutek tego rodzaju działań. Ponadto pożary przydrożnych łąk i nieużytków wywołują silne zadymienie,
które często znacznie ogranicza widoczność na drogach i prowadzi do groźnych wypadków
samochodowych. Na podkreślenie zasługuje też fakt, iż każdy pożar wymaga podjęcia działań gaśniczych
przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, co pochłania znaczące
siły i środki jednostek ochrony przeciwpożarowej, narażając na niebezpieczeństwo również samych
strażaków.
W myśl obowiązującego prawa wypalanie traw, łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych,
szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów uznawane jest za wykroczenie, a gdy skutki są
poważniejsze - za przestępstwo. Precyzuje to m.in. ustawa o ochronie przyrody oraz rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów. Naruszenie tych przepisów zagrożone jest karą grzywny lub karą aresztu w
oparciu o kodeks wykroczeń lub karą pozbawienia wolności w oparciu o kodeks karny.
Ponadto wypalanie łąk i innych powierzchni rolniczych skutkuje odmową wypłaty dla posiadaczy
gospodarstw dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych. Pożary są głównym i najniebezpieczniejszym
zagrożeniem dla naszej planety. Ogień doszczętnie niszczy trwające od wieków działania przyrody.
Szczególnie drastycznie sytuacja wygląda w przypadku lasów - współczynnik zagrożenia pożarowego
polskich lasów należy do najwyższych w Europie, a statystyki wskazują, że za powstanie ok. 90 % pożarów
lasów wskutek wczesnowiosennego wypalania roślinności, umyślne podpalenia i nieostrożność,
odpowiadają ludzie.
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz apeluje:
powstrzymajmy zgubną dla przyrody i niebezpieczną dla człowieka praktykę wypalania traw,
nieużytków i innych pozostałości roślinnych,
gdy zauważysz tego typu pożar niezwłocznie zaalarmuj Straż Pożarną: numer telefonu alarmowego
998 lub 112.
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