
Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana 

na 8. posiedzeniu Senatu 
w dniu 29 marca 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego 

Apeluję o zaostrzenie przepisów dotyczących wypalania traw, łąk, pastwisk i innych nieużytków oraz wy-
znaczenie dodatkowych patroli policyjnych do kontroli tych terenów. 

Do tej pory w polskim prawodawstwie zapisy dotyczące tej sfery znajdują się w ustawie z dnia 
16 października 1991 r. o ochronie przyrody. (DzU z 2001 r. nr 99 poz. 1079 z późniejszymi zmianami) 
Zgodnie z art. 45 ustawy „zabrania się wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, 
pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin”. W art. 59 ustawy stwierdza się, 
że „kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kole-
jowych, w strefie oczeretów lub trzcin podlega karze aresztu lub grzywny”. 

Wypalania traw zabrania także ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (DzU z 2000 r. nr 56, poz. 679 
z późniejszymi zmianami). Art. 30 ust. 3 pkt 3 mówi, że „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również 
w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywoływać niebezpie-
czeństwo, a w szczególności: 1. rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właści-
ciela lasu lub nadleśniczego; 2. korzystania z otwartego płomienia; 3. wypalania wierzchniej warstwy gleby 
i pozostałości roślinnych”. Dodatkowe sankcje grożą osobom, które doprowadziły do czyjejś śmierci lub do 
powstania strat materialnych. Jeśli chodzi o kary za wypalanie traw, łąk i nieużytków, to art. 59 rozdziału 8 
ustawy o ochronie przyrody mówi, że „kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, 
pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów i trzcin, podlega karze aresztu lub grzywny”. 

Art. 82 §1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (DzU nr 6 poz. 29 z późniejszymi zmiana-
mi do 1995 r.) mówi, że za wykroczenie tego typu grozi kara aresztu, grzywny lub nagany. Natomiast art. 24 
§1 w związku z art. 82 mówi jasno: „grzywnę wymierza się w wysokości od 5 zł do 500 zł, chyba że ustawa 
stanowi inaczej”. 

Z ostatnich doniesień wynika jednak, że powyższe sankcje nie są wystarczające, a zjawisko wypalania 
traw występuje oraz częściej. Od początku marca doszło do ponad dwudziestu siedmiu tysięcy pożarów traw 
i nieużytków. Tylko w marcu z powodu pożarów spowodowanych wypalaniem traw zmarły trzy osoby, 
w tym jeden ratownik. 

Tego typu pożary ze względu na swój charakter i zazwyczaj duże rozmiary angażują znaczną liczbę stra-
żaków oraz potrzebnego sprzętu do ugaszania ognia. Funkcjonariusze zaangażowani w gaszenie pożaru mogą 
być w tym samym czasie potrzebni do ratowania życia oraz mienia ludzkiego. 

Proponowane przeze mnie rozwiązanie dotyczy zwiększenia patroli służb mundurowych na terenach 
szczególnie narażonych na wypalanie, a także zwiększenia sankcji wobec osób, które popełniają tego typu 
czyny. Musimy wspólnie dbać o bezpieczeństwo naszego narodu, zwłaszcza w okresie wzmożonych działań, 
które mogą to bezpieczeństwo naruszyć. 
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Do wiadomości: 
1. komendanta głównego Policji nadinspektora Marka Działoszyńskiego 
2. komendanta Państwowej Straży Pożarnej generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza 
 
 
 
 
 
 
 
 




