ODDZIA£ TERENOWY W OPOLU
AMN W KRAPKOWICACH

INFORMACJA DOTYCZ¥CA COROCZNYCH PRZYPADKÓW WIOSENNEGO WYPALANIA TRAW
Informuje siê i przypomina dzier¿awcom oraz innym u¿ytkownikom nieruchomoœci rolnych Zasobu
o obowi¹zku przestrzegania warunków umowy, w tym o obowi¹zku przestrzegania ni¿ej wymienionych
przepisów:
-

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpo¿arowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178 poz. 1380
z póên. zm.), która to w art. 3 ust. 1 stanowi, i¿ ka¿da osoba fizyczna i prawna, organizacja lub instytucja
korzystaj¹ca ze œrodowiska przyrodniczego, budynku. Obiektu lub terenu, obowi¹zana jest zabezpieczyã
u¿ytkowane

œrodowisko,

budynek

lub

teren

przed

zagro¿eniem

po¿arowym,

ponosz¹c

peùn¹

odpowiedzialnoœã za naruszenie przepisów przeciwpo¿arowych,
-

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151 poz. 1220 z póên. zm.),
a w szczególnoœci art. 131 ust. 12, które to przepisy stanowi¹, ¿e wypalanie ù¹k, pastwisk, nieu¿ytków,
rowów, pasów przydro¿nych, szlaków kolejowych, trzcinowisk i szuwar, jest zabronione i podlega karze
aresztu lub grzywny,

-

ustawy z dnia 28 wrzeœnia 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2011r. Nr 12 poz. 59 z póên. zm.),
a w szczególnoœci art. 30 ust. 3, który zabrania podejmowania w lasach i na terenach œródleœnych
jak równie¿ w odlegùoœci do 100 m od granicy lasu wszelkich dziaùañ i czynnoœci mog¹cych wywoùaã
niebezpieczeñstwo po¿aru,

-

ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach a w szczególnoœci art. 5
ust. 1, który nakùada na u¿ytkownika nieruchomoœci obowi¹zek zapewnienia utrzymania czystoœci
i porz¹dku m.in. przez pozbywanie siê zebranych odpadów komunalnych oraz nieczystoœci ciekùych
w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrêbnymi oraz art. 6 ust. 1 i ust. 1a z kolei stwierdza,
¿e wùaœciciel nieruchomoœci nie mo¿e bez upowa¿nienia zawartego w odrêbnej uchwale rady gminy
wykonaã obowi¹zku pozbycia siê odpadów komunalnych i nieczystoœci w sposób inny ni¿ w ustawie tej
wskazany, to jest przez zawarcie umowy o œwiadczeniu usùug w zakresie odbierania odpadów
komunalnych , co jest nierozerwalnie zwi¹zane z zapùaceniem za ich wykonanie i udokumentowanie tego
przez okazanie umowy i dowodów pùacenia za usùugi.
Zwraca uwagê na zobowi¹zania dzier¿awców oraz innych u¿ytkowników nieruchomoœci Zasobu Agencji
do wspóùuczestniczenia

w

dziaùaniach

profilaktycznych

z

zakresu

ochrony

przeciwpo¿arowej,

podejmowanych przez ochotnicze i zawodowe stra¿e po¿arne, organy samorz¹du terytorialnego i Lasy
Pañstwowe

(wùaœciwe

terytorialnie

nadleœnictwa).

W

ramach

tych

dziaùañ

nale¿y

uwzglêdniã

np. wykaszanie roœlinnoœci lub przyorywanie gleby na pasach gruntów Zasobu Wùasnoœci Rolnej Skarbu
Pañstwa poùo¿onych na granicy odùogowanych nieruchomoœci z kompleksami leœnymi, itp.
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