
Szanowni Mieszkańcy Gminy Jedlińsk 
 

W trosce o nasze zdrowie i środowisko przyrodnicze, zwracam się do 
Państwa z apelem o zaniechanie wypalania traw, ściernisk oraz pozostałości 
roślinnej na łąkach, skarpach, nieużytkach i polach. 
 

W okresie wiosennym, jak co roku, odnotowuje się wzrost liczby interwencji 
Straży Pożarnej związanych z wypalaniem suchej roślinności, z którą od lat zmagają się 
strażacy, służby leśne i ochrony środowiska oraz policjanci. W powiecie radomskim 
najwięcej podpaleń traw w ostatnim czasie występuje na terenie gminy Jedlinsk. 

 
W rzeczywistości wypalanie traw to jeden z najbardziej brutalnych sposobów 

niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, nie przynosi ono żadnych korzyści, a wręcz 
przeciwnie – jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka. 

 
Wypalanie traw powoduje również inne zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska: 

 stanowi poważne zagrożenie zdrowia i życia dla osoby wypalającej, 
organizmów żywych, roślin łąkowych, lasów; 

 uwalnia trujące toksyny, przedostające się do środowiska naturalnego; 
 angażuje wiele środków finansowych i ludzkich podczas każdej akcji 

gaszenia pożaru. 

 

Dlatego, zgodnie art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, 

rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów jest 

zabronione. W myśl obowiązujących przepisów działanie takie jest wykroczeniem 

zagrożonym karą grzywny do 5.000 zł, aresztu lub ograniczenia wolności. 

W przypadku spowodowania przez dym lub ogień palących się traw zagrożenia 

dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, wypalanie może stanowić przestępstwo, 

za które grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Podpalacz ponosi 

również koszty akcji ratowniczej Straży Pożarnej oraz może zostać pociągnięty do 

odpowiedzialności cywilno-prawnej za wyrządzone szkody. 
 

Nieprzestrzeganie przez zainteresowanych tego zakazu może skutkować 
utratą dopłat bezpośrednich i rolno-środowiskowych! 

 
Proszę o szczególną rozwagę przed przystąpieniem do prac porządkowych 

i pielęgnacyjnych na Państwa nieruchomościach.  
 
 

Wójt Gminy 
Kamil Dziewierz 



KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAKAZU 
WYPALANIA TRAW 

 

STOP! NIE WYPALAJ TRAW 
 

Wójt Gminy Jedlińsk informuje, że zgodnie z art. 124 ustawy o ochronie przyrody 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 

 

ZABRANIA SIĘ: 
 

WYPALANIA TRAW I POZOSTAŁOŚCI ROŚLINNOŚCI NA ŁĄKACH, PASTWISKACH, 

NIEUŻYTKACH, ROWACH I PASACH PRZYDROŻNYCH 

 

Kto nie przestrzega ww. ustawy podlega karze aresztu albo grzywny (art. 131 pkt 

12 ustawy o ochronie przyrody). 

 

Od wielu lat na przełomie zimy i wiosny 

wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk 

i nieużytków rolnych. Pożary, w głównej mierze, 

spowodowane są wypalaniem traw 

i pozostałości roślinnych. Niestety nadal panuje 

przekonanie, że spalenie trawy spowoduje 

szybszy i bujniejszy odrost roślinności. Nic 

bardziej błędnego. 

 

 

Pamiętajmy: 
1. Za wypalanie traw grozi kara grzywny do 5.000 zł oraz utrata unijnych dopłat 

dla rolników. 

2. Wypalanie traw nie przynosi żadnych korzyści. Ziemia się nie użyźnia, tylko 

wyjaławia. Ogień stwarza realne zagrożenie dla gospodarstw i lasów, niszczy 

miejsca lęgowe ptaków, zabija owady i inne zwierzęta oraz cenne gatunki 

roślin leczniczych i miododajnych. Wpływa to na zmniejszenie plonów roślin. 

3. Z dymem do atmosfery przedostają się duże ilości dwutlenku węgla i siarki 

oraz substancji rakotwórczych. 

4. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, 

w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego 

w innym miejscu. 

 
Wójt Gminy 

Kamil Dziewierz 


