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ARiMR przypomina - wypalanie traw grozi utrat? dop?at.
ARiMR przypomina - wypalanie traw grozi utrat? dop?at
Wiosn? ro?nie zagro?enie po?arowe zwi?zane z wypalaniem traw. Warto przypomnie?, ?e
proceder ten jest niezgodny z prawem i gro?? za niego surowe sankcje karne oraz cofni?cie
dop?at wyp?acanych przez ARiMR.
Jak gro?ny jest po?ar ??k, mo?na by?o przekona? si? wiosn? ubieg?ego roku, kiedy p?on??y
tereny Biebrza?skiego Parku Narodowego, a akcja ga?nicza trwa?a kilkana?cie dni. Mimo ?e od
wielu lat ARiMR, Stra? Po?arna i inne instytucje przestrzegaj? przed wypalaniem traw, co roku
znajduj? si? osoby, które lekcewa??c te apele, za nic maj? stwarzanie bezpo?redniego zagro?enia
dla zdrowia i ?ycia ludzi oraz zwierz?t i niszczenie ?rodowiska naturalnego.
Pozytywne skutki wypalania traw to mit
Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje bujniejszego odrostu traw. Nie poprawia te?
jako?ci gleby. Co wi?cej, w znacznym stopniu obni?a warto?? plonów. Po przej?ciu po?aru gleba
staje si? ja?owa i potrzebuje nawet kilku lat, aby powróci? do stanu sprzed katastrofy.
Po?ar jest tragiczny w skutkach dla ca?ego ekosystemu – zniszczona zostaje nie tylko warstwa
?yciodajnej próchnicy, gin? równie? zwierz?ta. Podpalanie traw bywa cz?sto przyczyn? po?arów
lasów i zabudowa? gospodarczych, w których ?ycie trac? tak?e ludzie.
Surowe kary – grzywna a nawet wi?zienie
Zakaz wypalania traw okre?lony zosta? w Ustawie o ochronie przyrody oraz w Ustawie o lasach, a
Kodeks wykrocze? przewiduje za to kar? nagany, aresztu lub grzywny, której wysoko?? mo?e
wynie?? od 5 tys. do 20 tys. z?. Co wi?cej, je?li w wyniku podpalenia trawy dojdzie do po?aru, który
sprowadzi zagro?enie utraty zdrowia lub ?ycia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich
rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu karnego – podlega karze pozbawienia
wolno?ci nawet do 10 lat.
Wypalanie traw to te? ryzyko utraty dop?at
Oprócz wspomnianych sankcji wypalaj?cemu gro?? równie? dotkliwe kary, które nak?ada? mo?e
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów rolnych jest jednym z
warunków, których rolnicy zobligowani s? przestrzega?, aby móc ubiega? si? o p?atno?ci
bezpo?rednie oraz p?atno?ci obszarowe w ramach PROW 2014-2020. W przypadku jego
z?amania ARiMR mo?e na?o?y? na rolnika kar? finansow? zmniejszaj?c? wszystkie otrzymywane
przez niego p?atno?ci o 3 proc. W zale?no?ci od stopnia winy, mo?e zosta? ona obni?ona do 1
proc. b?d? zwi?kszona do 5 proc. Jeszcze wy?sze sankcje przewidziane s? dla tych, którzy
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?wiadomie wypalaj? grunty rolne – musz? oni liczy? si? z obni?eniem p?atno?ci nawet o 25 proc.
Agencja mo?e równie? pozbawi? rolnika ca?ej kwoty p?atno?ci bezpo?rednich za dany rok, je?li
stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie przez niego traw.
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