
STRAZACY APELUJA

Szanowni Parlstwo !

MieszkafcY Pouriatu Otwockiego !

Zwracarny siq do Was z gorqcq prosbq o aktywne uczestnietwo w kampanii

,,STOP POZAROM TRAW,,

majqcej na celu ograniczenie poiar6w traw i nieuiytk6w I

w Polsce w 2016 roku odnotowano ponad 126 tysiqcy poiar6w, z czego prawie 30% to
po2ary traw na tqkach i nieu2ytkach rolnych. Za wiqkszoSi po2ar6w traw odpowiedzialny jest

czlowiek. Niestety, w5r6d wielu ludzi panuje przekonanie,2e spalenie suchej trawy u2yzni

w spos6b naturalny glebq, a tym samym przyniesie korzy5ci ekonomiczne'
po2ary lqk i las6w powodujq ogromne straty materialne. czesto z dymem idzie dorobek

wielu pokoleri. szacowane straty w wyniku po2ar6w traw (wedtug danych za rok 2016)

siqgajq blisko 9 milion6w ztotych'
prowadzone przez jednostki pa6stwowej i ochotniczych straiy poiarnych dziafania

gaSnicze generujE olbrzymie koszty, kt6re ponosimy wszyscy. Stra2acy zaanga2owani

w gaszenie, systematycznie podpalanych traw i nieu2ytk6w, mogq nie zdq2y6 udzieli6

szybkiej i skutecznej pomocy w przypadku zagro2enia mienia, zdrowia czy 2ycia I

w 2016 roku Srednio co L4 minut stra2acy wyjeid2ali do po2ar6w traw i nieuiytk6w rolnych.

pamiQtajmy, 2e wypalanie traw to przestepstwo za kt6re grozi grzywna do 5 ty6. zfotych,

a w skrajnych przypadkach pozbawienie wolno6ci do lat L0. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004

roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 r. poz. 627]t w aft. 124 jednoznacznie stanowi:

,,zabrania siq wypalania lqk, pastwisk, nieu2ytk6w, row6w, pas6w przydro2nych, szlak6w

kolejowych oraz trzcinowisk iszuwar6w". Podkreslenia wymaga r6wnie2 fakt, 2e je2eli na

terenie gminy jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpad6w ulegajqeych

biodegradacji, zabrania siq spalania zgromadzonych pozostalo5ci roSlinnych poza

instalacjami iurzqdzeniami spelniajqcymi okreSlone wymagania. Powy2szq kwestiq reguluje

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr ta9, poz' t2431'

Dlatego te2 zwracamy siQ do was szanowni Mieszkaficy Naszego Powiatu

o wsp6lnq walkq z przejawami patologii. w swoich domach, rodzinach i lokalnych

spotecznoiciach bqdlcie naszymi sprzymierze6cami!

STOP POzAROM TRAW !!!
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