
Szanowni Pafstwo I

Mieszkafcy Powiatu Otwockiego !

Zwracam siq do Was z gorqcq pro5bq o aktyvvne uczestnictwo w kampanii

,,STOP POzAROM TRAW,,

majqcej na celu ograniczenie poiar6w traw i nieuiytk6w I

Na terenie naszego powiatu odnotowujemy stale rosnqcq iloSi po2ar6w traw i ro5linno:ici

na nieu2ytkach rolnych. Ju2 w tym roku stra2acy wyje2d2ali 37 razy do tego typu zdarzefi.
Za znakomitq wiqkszoS6 tych poiar6w odpowiedzialny jest czlowiek. Niestety, wir6d wielu
ludzi panuje przekonanie,2e spalenie suchej trawy u2yini w spos6b naturalny glebq, a tym
samym przyniesie korzy5ci ekonomiczne.

Poiary tqk i las6w powodujq otromne straty materialne. Czesto z dymem idzie dorobek
wielu pokoleri !

Prowadzone przez jednostki paristwowej i ochotniczych straiy poiarnych dzialania
ga5nicze generujq olbrzymie koszty, kt6re ponosimy wszyscy. Straiacy zaangaiowani
w gaszenie, systematycznie podpalanych traw i nieuiwk6w, mogq nie zdq2y6 udzielic

szybkiej i skutecznej pomocy w przypadku zagro2enia mienia, zdrowia czy iycia !

W 2017 roku nasi stra2acy a2 216 wyje2diali do poiar6w traw i nieu2ytk6w rolnych.

Pamietajmy, 2e wypalanie traw to przestqpstwo za kt6re grozi grzywna do 5 ty6. zlotych,

a w skrajnych przypadkach pozbawienie wolnoici do lat 10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004

roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 r. poz.2134 z p6in. zm.l w art. 124 jednoznacznie

stanowi: ,,Zobranio sig wypalania tqk, poslwisk, nieuiytk6w, row6w, pas6w przydroinych,

szlak6w kolejowych oraz trzcinowisk iszuwdr6w". Podkreslenia wymaga r6wniez fakt,2e
je2eli na terenie gminy jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpad6w
ulegajqcych biodegradacji, zabrania siq spalania zgromadzonych pozostalo6ci rodlinnych
poza instalacjami i urzqdzeniami spelniajqcymi okreSlone wymagania. Powy2szq kwestiq
regufuje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2OL6 r. poz. !987 z p6in. zm.l.

Dlatego te2 zwracam sie do Was, Szanowni Mieszkaficy Naszego Powiatu
o wspdlnq walkq z przejawami patologii. W swoich domach, rodzinach i lokalnych

spoteczno6ciach bqdicie forpocztq dziatari profilaktycznych, bqdicie naszymi

sprzymierzeficami w walce o wsp6lne dobro !

STOP POZAROM TRAW !!!

Powiotowy


