KOMUNIKATY OCHRONY ŚRODOWISKA
I. Zgodnie z art. 124 i art. 127 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
Nr 92, poz. 880):

„Zabrania się wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach,
rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów
i trzcin.”
„Kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach,
pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin,
podlega karze aresztu lub grzywny.”
Wypalanie traw prowadzi do powstawania pożarów, a te z kolei:
- niszczą rodzimą faunę i florę,
- szkodzą naturalnemu środowisku,
niszczą mikroorganizmy niezbędne do utrzymania równowagi biologicznej,
- obniżają plony,
- marnotrawią wartościową paszę,
- naruszają strukturę gleby,
- niszczą najbardziej wartościowe gatunki roślin,
- zabijają pisklęta,
- powodują jałowienie ziemi,
- hamują bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych i zwierzęcych,
- hamują asymilację azotu z powietrza,
- powodują zubożenie gleby - gleba wcale nie jest „lepiej przygotowana” do późniejszej
uprawy, nie jest „oczyszczona” wbrew błędnym i bezmyślnym przekonaniom!!!

II. Zgodnie z art. 122 w/w ustawy :
„ Kto dokona odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, jest obowiązany
powiadomić o tym niezwłocznie wojewodę, a jeżeli nie jest to możliwe – burmistrza.”
„Jeżeli wojewoda ustali, że odkryte kopalne szczątki roślin lub zwierząt są cenne dla
nauki, przekazuje je do muzeum lub placówki naukowej”.
III. Zgodnie z art 64 w/w ustawy:
1. „Posiadacz zwierząt, należących do gatunków podlegających ograniczeniom na
podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, zaliczonych do płazów, gadów,
ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę, jest obowiązany do pisemnego
zgłoszenia ich do rejestru – do starosty!
2. Obowiązek zgłoszenia do rejestru, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:
1) ogrodów zoologicznych;

2) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu zwierzętami, o
których mowa w art. 61 ust. 1;
3) czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji.
3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, prowadzi starosta właściwy ze względu na
miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli.
4. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać następujące dane:
1) datę:
a) dokonania wpisu,
b) dokonania zmiany danych wpisanych do rejestru,
c) wykreślenia z rejestru;
2) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowlę;
3) adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli;
4) liczbę zwierząt posiadanych lub hodowanych;
5) nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;
6) datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia;
7) datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia;
8) płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia;
9) opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane;
10) cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia;
11) numer i datę wydania:
a) zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo
b) zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
c) dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego
urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo
d) innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.
5. Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia
lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie
zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru
powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego
obowiązku.
6. Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru załącza się kopię dokumentu, o którym
mowa w ust. 4 pkt 11.
7. W razie zmiany danych, o których mowa w ust. 4 pkt 2-11, przepis ust. 5 stosuje się
odpowiednio.
8. Wpisanie do rejestru starosta potwierdza wydaniem zaświadczenia.
9. Podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, są obowiązane do posiadania i przekazania
wraz ze sprzedawanym zwierzęciem oryginału lub kopii dokumentu, o którym mowa w ust. 4
pkt 11. Kopia ta powinna być, przez podmiot sprzedający zwierzę, zaopatrzona w numer
nadawany według numeracji ciągłej, datę wystawienia, pieczęć i podpis osoby sprzedającej,
informację o liczbie zwierząt, dla których została wystawiona, a jeżeli kopiowany dokument
dotyczy więcej niż jednego gatunku, także o ich przynależności gatunkowej.
10. Koszty związane ze znakowaniem, zgodnym z przepisami prawa Unii Europejskiej,
zwierząt, o których mowa w ust. 1, pokrywa posiadacz zwierzęcia lub prowadzący hodowlę”.

IV. zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach:
Art. 71.” Kto:

1) wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza instalacjami i
urządzeniami do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów lub
2) termicznie przekształca lub dopuszcza do przekształcania odpadów
niebezpiecznych w spalarniach albo w innych instalacjach, które nie
spełniają wymagań przewidzianych dla spalarni odpadów
niebezpiecznych, albo w urządzeniach
podlega karze aresztu albo grzywny”.
Dioksyny i furany, powstające w czasie spalania śmieci, nieodwracalnie niszczą zdrowie –
m.in. powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płód i strukturę kodu genetycznego
oraz mają działanie alergiczne.
Związki te są jedną z najsilniejszych trucizn!

Nie spalajmy śmieci! – chorobotwórcze substancje przedostają się podczas spalania do
otoczenia, następnie wraz z pożywieniem , bądź wdychanym powietrzem do naszego
organizmu...

