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Wypalanie traw – zabójcze, ale i mocno nieopłacalne
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Wypalanie traw jest niebezpieczne dla człowieka i zabójcze dla przyrody. Nie
wszyscy jednak wiedzą, że za taki proceder grożą surowe kary finansowe,
w tym – nawet utrata dotacji.
O czym jeszcze piszemy w dzisiejszych Aktualnościach rolniczych?
• Brak ubezpieczenia? Nie warto!
• Wybory w Polskim Związku Łowieckim
• Surowe kary za wypalanie traw

Brak ubezpieczenia? Nie warto!
Rozpoczęto przyjmowanie wniosków na ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich
z dopłatami z budżetu państwa. – Mam nadzieję, że po ubiegłorocznych doświadczeniach więcej
rolników będzie się ubezpieczało – mówił minister Jan Krzysztof Ardanowski. Szef resortu
przypomniał o regulacjach unijnych. Pełna pomoc z budżetu państwa przyznawana w razie
wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych przysługuje wyłącznie rolnikom,
którzy ubezpieczyli co najmniej połowę upraw lub zwierząt gospodarskich.
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Na tegoroczne dopłaty do ubezpieczeń przeznaczono 630 mln złotych. – Chcielibyśmy, aby
ubezpieczonych zostało przynajmniej 5 mln hektarów użytków rolnych i ponad 20 mln sztuk
zwierząt gospodarskich – dodał minister. W tym roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł
umowy z pięcioma zakładami ubezpieczeń:
Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie;
Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie;
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu;
Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie;
InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie.
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wybory w Polskim Związku Łowieckim
We wtorek minister środowiska Henryk Kowalczyk powołał członków Zarządu Głównego
Polskiego Związku Łowieckiego. W jego skład weszli: Ziemowit Ławczyński, Jarosław Kuczaj
i Leszek Markuszewski. – Myśliwi wykonują ważne zadania w gospodarce leśnej, dlatego PZŁ
potrzebny jest odpowiedni zarząd – powiedział szef resortu. Nowo powołani członkowie stawiają
sobie dwa główne cele: poprawę wizerunku PZŁ oraz kynologii łowieckiej. Wszyscy trzej
mają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie z zakresu łowiectwa.
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Ziemowit Adam Ławczyński od 2004 roku jest członkiem PZŁ i Koła Łowieckiego im. Św. Huberta
w Płocku. W latach 2005–2010 sekretarz tego koła, a od 2015 roku członek Komisji Rewizyjnej,
której obecnie przewodniczy. Za działalność na rzecz łowiectwa w 2015 roku otrzymał Brązowy
Medal Zasługi Łowieckiej. Jarosław Kuczaj jest członkiem Koła łowieckiego nr 3 „Bażant”
w Bądkowie, odznaczony medalem „Za Zasługi dla Łowiectwa Kujawsko-Dobrzyńskiego”. Płk prof.
nadzw. dr hab. med. Leszek Markuszewski jest członkiem PZŁ od 2003 roku, wyróżniony
najwyższym odznaczeniem Lasów Państwowych Kordelasem Leśnika Polskiego. Wielokrotnie
odznaczony za zasługi dla polskiego łowiectwa.
Źródło: Ministerstwo Środowiska

Surowe kary za wypalanie traw
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że wypalanie traw jest karalne,
a ponadto grozi za nie utrata dopłat. Podkreśla również, że jest to proceder obniżający wartość
plonów, jest zabójczy dla przyrody i niebezpieczny dla człowieka. Mitem jest przekonanie, że
praktyka wypalania traw wiosną użyźnia glebę. Wiarygodne badania naukowe potwierdzają, że
nawet jednorazowe wypalanie może obniżyć wartość plonów od 5 do 8 proc. Pod wpływem
pożaru temperatura gleby wzrasta do ok. 1000 st. Celsjusza. Skutkuje to śmiercią żyjących w niej
zwierząt, zniszczeniem warstwy próchnicy oraz mikroorganizmów odpowiadających za równowagę
biologiczną. Po pożarze gleba jest jałowa i potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić do stanu
sprzed pożaru.
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Za wypalanie traw grożą grzywny do 5 tys. zł. To jednak nie wszystko. Jeśli w wyniku
podpalenia trawy dojdzie do pożaru, wówczas sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu
karnego – podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Oprócz sankcji karnych za
wypalanie traw grożą dotkliwe kary, które może nakładać ARiMR. Zakaz wypalania gruntów
rolnych jest jednym z warunków, które rolnicy zobligowani są przestrzegać, aby móc
ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe z PROW 2014–2020.
W przypadku stwierdzenia wypalania traw przez rolnika ARiMR może nałożyć karę finansową
zmniejszającą wszystkie otrzymywane przez daną osobę płatności o 3 proc. W zależności od
stopnia winy rolnika kara ta może zostać obniżona do 1 proc., bądź zwiększona do 5 proc.
Jeszcze wyższe kary przewidziane są dla rolników, którzy świadomie wypalają grunty rolne – muszą
oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 20 proc. Agencja może również pozbawić rolnika
całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe
wypalanie przez niego traw – informuje ARiMR.
Źródło: Polska Agencja Prasowa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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