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1. Wypalanie traw 
 

 
 

Od wielu lat przełom zimy i wiosny to czas, kiedy 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!! 

 
Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie!!! 

Należy pamiętad, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko.  
W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej 
zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na 
pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego 
życia. Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób 
przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwośd 
zatrucia dymem. Dym powoduje zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzid 
do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych.  

Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Tereny upraw rolniczych  
i leśnych dośd często ze sobą sąsiadują, a czasami wręcz przenikają się. Ogieo z nieużytków 
niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne 
drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat.  

Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują 
znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia 
pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą byd potrzebni do ratowania życia 
i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyd, że przez lekkomyślnośd ludzi nie 
dojadą na czas z pomocą tam gdzie będą naprawdę potrzebni. 

 
Ostrzegamy!!! 
W wyniku wypalenia trawy dochodzi do wielu szkodliwych procesów, a w szczególności; 

 ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek 
roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza, 
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 do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami 
zarówno dla ludzi jak i zwierząt,  

 niszczone są miejsca lęgowe oraz ginie wiele gatunków zwierząt gnieżdżących  
się na ziemi i w krzewach. 

 
Informujemy!!!  Wypalanie traw jest niedozwolone! 
1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz.8): 

 art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów 
przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”,  

 art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki 
kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny”.  

2. Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (tj. Dz.U. z 2005r. nr 45, poz. 435 z późn. zm.);  
art. 30 ust. 3 pkt 3  "…w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości  
do 100 m od granicy lasu, zabrania się działao i czynności mogących wywoład 
niebezpieczeostwo, a w szczególności: 

 rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu  
lub nadleśniczego,  

 korzystania z otwartego płomienia, 

 wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych…”.  
3. Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:  

 art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeo (Dz. U. z 1971 Nr 12, 
poz.114 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokośd w myśl 
art. 24, § 1 może wynosid od 20 do 5000 zł, 

 art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 
poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub 
zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postad pożaru, 
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.  

 
 

 

2. Zatrucie czadem 
 

 
W okresie kiedy rozpoczyna się okres grzewczy, wzrasta zagrożenie zatrucia czadem. 

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie 
kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie 
z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeo i instalacji 
grzewczych. 

Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów. Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach  
w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się 
zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych: 
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 cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym(np. węglem, drewnem), 

 dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym, 

 co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej 
z palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych. 

 co najmniej raz w roku z przewodów wentylacyjnych.  
 
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych 
i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu 
technicznego  instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych). 
 
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? 

Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych,  
w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. 
Niebezpieczeostwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla: 

 jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony 
smaku), 

 blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych 
ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierd 
przez uduszenie. 

 
Co jest główną przyczyną zaczadzeo? 

Głównym źródłem zatrud w budynkach mieszkalnych jest niesprawnośd przewodów 
kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Wadliwe działanie wspomnianych 
przewodów może wynikad z: 

 ich nieszczelności, 

 braku konserwacji, w tym czyszczenia, 

 wad konstrukcyjnych, 

 niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności 
stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe. 

Powyższe może prowadzid do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do 
powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawad 
się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia. 
 
Co zrobid, aby uniknąd zaczadzenia? 
W celu uniknięcia zaczadzenia należy: 

 przeprowadzad kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów 
kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania 
dostatecznego ciągu powietrza, 

 użytkowad sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, 
zgodnie z instrukcją producenta, 
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 stosowad urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do 
obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądad okazania wystawionej przez producenta 
lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego 
informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego 
urządzenia, 

 nie zaklejad i nie zasłaniad w inny sposób kratek wentylacyjnych, 

 w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzid poprawnośd działania wentylacji, 
ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej 
stosowanych w budynku i mogą pogarszad wentylację, 

 systematycznie sprawdzad ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do 
otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna 
przywrzed do wyżej wspomnianego otworu lub kratki, często wietrzyd pomieszczenie,  
w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe),  
a najlepiej zapewnid, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien, 

 nie bagatelizowad objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, 
oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą byd 
sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast 
przewietrzyd pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąd porady lekarskiej. 

 
W trosce o własne bezpieczeostwo, warto rozważyd zamontowanie w domu czujki 

tlenku węgla. Koszt zamontowania takiej czujki jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie 
daje zastosowanie tego typu urządzenia (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką 
jest nasze życie). 
 
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla? 
W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy: 

 zapewnid dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając 
szyby w oknie, 

 wynieśd osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla 
zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawid 
przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym, 

 wezwad służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP), 

 jak najszybciej podad tlen, 

 jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast 
zastosowad sztuczne oddychanie np.  metodą usta - usta oraz masaż serca, nie wolno 
wpadad w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia 
świadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpid do 
udzielania pierwszej pomocy.  

 
Od stosowania się do powyższych rad może zależed nasze zdrowie i życie oraz zdrowie 
i życie naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezorności. 
 



NASZYM  CELEM  JEST  ZAPEWNIENIE  BEZPIECZEOSTWA  MIESZKAOCOM  MAZOWSZA 
 

 
Komenda Wojewódzka Paostwowej Straży Pożarnej w Warszawie 
00-622 WARSZAWA ul. Polna 1 
www.mazowsze.straz.pl  
 Strona 5 
 

 
 

 

Akcja Informacyjno-Edukacyjna 
 

„Zagrożenia pożarowe w obiektach mieszkalnych 

w okresie jesienno zimowym 2011/2012 na terenie woj. mazowieckiego” 

 
 
 
 

Bezpieczeostwo pożarowe w mieszkaniach 
 

Sezon jesienno-zimowego ogrzewania mieszkao w budynkach wielo i jednorodzinnych,  

to co roku okres zwiększonej ilości pożarów. Statystyki Paostwowej Straży Pożarnej odnotowują 

wtedy wzrost liczby ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych. Ilośd strażackich interwencji rośnie  

z każdym rokiem. Przyczyny pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dominujące ich grupy, to 

podpalenia, nieostrożnośd osób zarówno dorosłych jak i nieletnich, wady lub niewłaściwa 

eksploatacja urządzeo i instalacji elektrycznych oraz wady i zła obsługa urządzeo grzewczych.  

 

W pożarach domów jednorodzinnych ginie dziesiątki osób. 60-70% przypadków to ofiary 

zetknięcia z dymami i toksycznymi produktami spalania, takimi jak tlenek węgla, chlorowodór, 

cyjanowodór. Pomimo tego, że bezpośrednią przyczyną śmierci są najczęściej silnie trujące produkty 

spalania i rozkładu termicznego, ciągle bardzo mało popularne jest wyposażanie domów w czujki  

dymu (czujki pożarowe).  

 

Czujki dymu (pożarowe) wprawdzie nie zapobiegają powstaniu pożaru, ale skutecznie mogą 

zaalarmowad lokatorów mieszkania, w którym powstał pożar. Umożliwia to w wielu wypadkach 

szybkie opuszczenie objętego pożarem domu oraz ugaszenie ognia w zarodku co znacznie ogranicza 

straty.  

 

PAMIĘTAJ!!! 
 

Czujka dymu może uratowad Twoje życie! 
 

 

 
 


