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NIE WYPALAJ TRAW!

    Wraz z nastaniem okresu wiosennego, wzrostem temperatury oraz utrzymującą się suszą rośnie liczba
pożarów  spowodowanych  wypalaniem traw,  łąk,  nieużytków.  Każdy  pożar  wymaga  podjęcia  działań
gaśniczych przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Codziennie
znaczne siły  i  środki  jednostek ochrony przeciwpożarowej  muszą być  angażowane do gaszenia  tego
rodzaju pożarów w sytuacji, gdy mogą być one niezbędne do ratowania życia i zdrowia ludzi oraz mienia
podczas zdarzeń zaistniałych w innych miejscach w tym samym czasie.

    Pomimo wielu corocznych apeli i zakazów nadal wśród społeczeństwa utrzymuje się przekonanie o
korzystnym wpływie wiosennego wypalania traw. Jest to rozumowanie całkowicie błędne - wypalanie traw
wyrządza straty środowisku naturalnemu, niszczy równowagę ekologiczną i często prowadzi do pożarów
zabudowań gospodarczych, lasów oraz upraw. Corocznie odnotowuje się przypadki śmierci osób wskutek
tego rodzaju pożarów. Pożary przydrożnych łąk i nieużytków wywołują silne zadymienie, które często
znacznie ogranicza widoczność na drodze i prowadzi do groźnych wypadków samochodowych.

    Należy wyraźnie podkreślić, iż zgodnie z art. 124 ustawy o ochronie przyrody zabrania się wypalania
łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
W  myśl  obowiązującego  prawa  wypalanie  traw  uznawane  jest  za  wykroczenie,  a  gdy  skutki  są
poważniejsze - za przestępstwo. Naruszenie tych przepisów zagrożone jest karą grzywny lub karą aresztu
w oparciu o kodeks wykroczeń lub karą pozbawienia wolności w oparciu o kodeks karny.

    Należy również przypomnieć, że 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. Po pożarze las odradza się przez dziesiątki lat.

    Współczynnik zagrożenia pożarowego polskich lasów należy do najwyższych w Europie! W okresie
największego zagrożenie pożarowego, tj. od 1 kwietnia do 31 października często wystarczy tylko iskra,
aby spłonęło kilkadziesiąt hektarów lasu.
 

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.

 
Wejdź na: www.stoppozaromtraw.pl/ i dowiedz się więcej na temat kampanii społecznej STOP POŻAROM

TRAW!
 

http://www.stoppozaromtraw.pl/
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