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Lipusz, dnia 15.03.2022 r.
Zn. spr.: ZO.2621.3.2022

wg rozdzielnika:
Urzędy Gmin

Dotyczy : bezpieczeństwa pożarowego

W związku nadchodzącym okresem wiosennym i warunkami do szybkiego
rozprzestrzeniania się ognia Nadleśnictwo Lipusz informuje, że zgodnie z Ustawą o ochronie
przyrody:
art. 124 :
„Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków
kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy działań ochrony czynnej wynikających z:
1) zadań ochronnych lub planu ochrony dla parku narodowego lub rezerwatu przyrody;
2) planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000”
art. 131 :
Kto:
[…]wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub
szuwary […] – podlega karze aresztu albo grzywny.
Ponadto należy podkreślić , że zgodnie z Ustawą o lasach, art. 30:
„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:
1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub
nadleśniczego;
2) korzystania z otwartego płomienia;
3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”
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Należy zaznaczyć, że wiosenne wypalanie traw doprowadza do zmniejszenia
różnorodności biologicznej cennych ekosystemów. Bezpośrednim skutkiem jest całkowite lub
częściowe uszkodzenie roślin, śmierć organizmów glebowych, zwierząt, a także zniszczenie
siedlisk wielu gatunków. Wypalanie traw może doprowadzić do pożarów lasów – osłabione
drzewostany będą mniej odporne, podatne na szkody abiotyczne i biotyczne.
Nadleśnictwo Lipusz zwraca się z prośbą o propagowanie powyższych treści wśród
możliwie szerokiej grupy mieszkańców poszczególnych gmin, umieszczenie informacji na
tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych.
Wypalając trawy i nieużytki łamane jest prawo, a jedynym sposobem na
wyeliminowania takich poczynań jest właściwe jego egzekwowanie.

Z poważaniem
Maciej Kostka
Nadleśniczy

ROZDZIELNIK:
Urząd Gminy w Kościerzynie
ul.Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

Urząd Gminy w Karsinie
ul.3 maja 9c
83-440 Karsin

Urząd Gminy w Lipuszu,
ul. Derdowskiego 7,
83-424 Lipusz

Urząd Gminy
Czarna Dąbrówka

Urząd Gminy w Parchowie,
ul. Krótka 2,
77-124 Parchowo
Urząd Gminy w Suleczynie,
ul. Kaszubska 26,
83-320 Sulęczyno
Urząd Gminy w Dziemianach,
ul. 8 Marca 3,
83-425 Dziemiany

ul. Gdańska 5
77-116 Czarna Dąbrówka,

Urząd Gminy w Sierakowicach
ul.Lęborska 30
83-340 Sierakowice
Urząd Gminy Stężyca
ul. Parkowa 1
83-322 Stężyca

Urząd Gminy Studzienice
ul.Kaszubska 9
77-143 Studzienice
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