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Każdego roku w okresie wiosennym dochodzi do pożarów spowodowanych wypalaniem
traw i nieużytków rolnych. Proceder ten nie tylko w znacznym stopniu niszczy przyrodę,
ale jest również bardzo niebezpieczny m.in. z uwagi na brak kontroli nad błyskawicznie
rozprzestrzeniającym się żywiołem. Przekonał się o tym 46-letni mieszkaniec Piekar.
Ryzyko, jakie niesie ze sobą wypalanie traw, jest ogromne. Ogień jest żywiołem i nigdy nie możemy mieć
pewności, że będziemy w stanie go opanować. Chwila nieuwagi, silniejszy podmuch wiatru czy
ukształtowanie terenu mogą spowodować znacznie większy pożar. Wówczas ewentualne konsekwencje są
naprawdę poważne.
Niekontrolowany, podsycany wiatrem ogień może łatwo przenieść się na zabudowania czy tereny leśne,
powodując duże straty. Ogień może być niebezpieczny także dla osób postronnych oraz tych, które go
wzniecają. Bardzo często wypalane łąki znajdują się przy drogach. Wówczas dym może poważnie ograniczać
widoczność kierowcom, co stwarza dodatkowe zagrożenie.
Nie bez znaczenia jest również aspekt ekologiczny. Oﬁarą ognia padają żyjące dziko zwierzęta, takie jak
jeże, zające czy kuropatwy, a ziemia na "wypaleniskach" staje się jałowa.
Wczoraj przed południem policjanci z piekarskiej drogówki patrolując ulicę Bytomską, zauważyli silne
zadymienie wydobywające się z terenu jednej z posesji. Natychmiast podjęli interwencję wobec nietrzeźwego
46-letniego mężczyzny, który paląc gałęzie, utracił kontrolę nad żywiołem. Ogień szybko rozprzestrzenił się
na terenie posesji, dlatego na miejsce skierowana została straż pożarna, która wyeliminowała zagrożenie.
Mundurowi sprawę pożaru skierowali do sądu, natomiast nietrzeźwy mieszkaniec Piekar traﬁł do izby
wytrzeźwień.
WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZNE, A TAKŻE NIEDOZWOLONE!
Wyczerpanie znamion wykroczenia z art. 82 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z
2021 r. poz. 281) zagrożone jest karą aresztu (od 5 do 30 dni), grzywny (od 20 do 5000 zł) albo nagany.
Natomiast sprawca przestępstwa z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z
2020 r. poz. 1444, z późn. zm.) sprowadzający „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”
– w przypadku śmierci człowieka lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób, sprawca podlegać będzie
karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. W kontekście analizowanej problematyki istotny wydaje się
również zapis art. 181 § 1 Kodeksu karnego sankcjonujący przypadki spowodowania zniszczeń w świecie
roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, których to sprawca podlega karze pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5.
Apelujemy o rozsądek!

