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19.04.2018 r., godz. 20:10 - Jadowniki ul. Krakowska - pożar nieużytków

  

Na miejsce zdarzenia udały się zastępy z JRG PSP Brzesko oraz OSP KSRG Jadowniki. Pożar
objął nieużytki w sąsiedztwie drogi krajowej 94.

      

  

W ramach przypomnienia !!!!! NIE WYPALAJ TRAW !!!!!!

  

  

{gallery}2018/Pozar_trawy_Krakowska{/gallery}

  

  

Wypalania traw zabrania:
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- ustawa o ochronie przyrody, w tym art. 45 mówiący, że „zabrania się wypalania roślinności na
łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w
strefie oczeretów i trzcin” i art. 59 mówiący, że „ kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach,
nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin
podlega karze aresztu albo grzywny”

  

- ustawa o lasach, w tym art. 30 ust. 3 mówiący, że „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak
również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących
wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami
wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego
płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

  

Według art. 82 § 1 pkt 7 Kodeksu wykroczeń „kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub
wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów, a w
szczególności w lesie lub na terenie śródleśnym albo w odległości mniejszej niż 100 m od
granicy lasu:

  

- używa ciągnika lub innej maszyny bez należytego zabezpieczenia przed iskrzeniem,
 - roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu,
 - pozostawia rozniecony ogień,
 - korzysta z otwartego płomienia,
 - wypala wierzchnią warstwę gleby lub pozostałości roślinne,
 - porzuca nie ugaszone zapałki lub niedopałki papierosów,
 - dopuszcza się innych czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru

  

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”.

  

Według art. 163 § 1 Kodeksu karnego „ 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", natomiast według art. 164 § 1 „kto sprowadza
bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.
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