
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giną ludzie 

Giną zwierzęta  

Ginie środowisko 



 
 
 

Każdego roku, na wiosnę występuje problem wypalania traw.  Jest to często 
związane jest z chęcią usunięcia niezebranego, ostatniego odrostu trawy. W świadomości 
zachował się bowiem mit, że wypalanie traw i pozostałości roślinnych poprawi żyzność 
gleby, zniszczy chwasty oraz zwiększy kolejny plon siana. Efektem wypalania są często 
pożary, skutkujące nieraz dużymi stratami materialnymi, a nawet ofiarami śmiertelnymi. 
Sprzymierzeńcem w rozprzestrzenianiu się pożaru jest wiatr, który może skutkować 
przerzuceniem się ognia na zabudowania lub lasy. Zagrożone są też trzcinowiska  
i oczerety.  

Wypalanie traw jest nie tylko groźne dla człowieka, ale także dla przyrody.  
W płomieniach ginie wiele pożytecznych zwierząt i roślin, ziemia się wyjaławia i przez 
wiele lat musi się regenerować.  

Szkodliwy jest także powstający podczas pożaru dym, stwarzający m.in. 
możliwość zaczadzenia ludzi lub zmniejszający widoczność na drogach, co może 
prowadzić do groźnych w skutkach kolizji a nawet wypadków drogowych.  

W walkę z wypalaniem traw włączyła się także Unia Europejska. Rolnik, który 
łamie prawo, może otrzymać unijną dotację pomniejszoną nawet o 20 procent,  
w przypadkach kolejnych przewinień  pomoc może być całkowicie cofnięta.  

 
Wypalanie traw jest zabronione prawem, mówią o tym n.w. akty prawne: 

 
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 1614,                    

z późn. zm.)   
Art. 124 

1) Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, 
szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. 

Art. 131 pkt 12 - Kto: „wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, 
szlaki kolejowe,  trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu lub grzywny.”  

2. Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2018r. poz. 2129 z późn. zm.) 
  Art. 30 ust. 3 pkt 3: „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również  
w odległości do 100 metrów od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących 
wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: 

1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela 
lub nadleśniczego, 

2) korzystania z otwartego płomienia, 
3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.” 

 
Za w/w wykroczenia przewidziane są surowe sankcje: 

 
 ustawa z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018r. poz. 618 z późn. 

zm.): art. 82 - kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość zgodnie z art. 24 § 
1 może wynosić od 20 do 5 000 zł. 
 

 ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. z 2018r. poz. 1600 z późn. zm.): 
art. 63 § 1 „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.”  

WIDZISZ  PALĄCE SIĘ TRAWY I ZAROŚLA? 
 

Niezwłocznie powiadom straż pożarną, policję, 
nadleśnictwo lub miejscowe leśnictwo, 

właściciela lasu. 
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