Lampiony szczęścia – zagrożenie
W związku z pojawiającymi się pytaniami dot. „puszczania” lampionów szczęścia
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przedstawia stanowisko
w przedmiotowej sprawie.
W aktualnie obowiązujących przepisach przeciwpożarowych powyższa
kwestia nie posiada umocowania prawnego. W instrukcjach obsługi producenci
lampionów mówią o konieczności zachowania bezpiecznej odległości od obiektów
mogących ulec zapaleniu. Jednak zazwyczaj, nie podają jaka to odległość.
Prawdopodobną przyczyną są z reguły zmienne warunki atmosferyczne, które trudno
określić. Czasami zdarza się, że przez analogię do przepisów dotyczących
rozpalania ognia w sąsiedztwie lasu, mówi się o 100 m wolnej przestrzeni.
Zatem to na użytkowniku lampionu spoczywa konieczność oceny, czy na
przewidywanej (a jednocześnie trudno przewidywalnej) trajektorii przelotu lampionu
nie występują przeszkody zawierające materiały palne, mogące spowodować pożar.
Szczególnie istotna jest początkowa faza wznoszenia, gdy lampion zawiera jeszcze
większą część swojego materiału energetycznego. Z tego względu ryzykowne jest
rozpalanie lampionów w terenie zabudowanym, zwłaszcza w otoczeniu budynków
wysokich, linii energetycznych, a także w pobliżu drzew, upraw rolniczych itp.,
zwłaszcza w okresach niskiej wilgotności otoczenia.
W ostatnim czasie Państwowa Straż Pożarna odnotowywała interwencje,
które swoje przyczyny miały w zabawie z odpalonymi lampionami. Wiązały się one
ze zdarzeniami na terenach leśnych i wiejskich, gdzie niesiony bezwładnie przez
wiatr lampion wylądował na koronach drzew nieopodal Piły, czy też był bezpośrednią
przyczyną pożaru ciągnika rolniczego w Górażdżach.
Jednocześnie informujemy, że wypuszczania odpalonych lampionów
obarczone może być sankcjami prawnymi !
Zgodnie z art.82 § 1. ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń
(Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późniejszymi zmianami) „kto dokonuje
czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się,
utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających
na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu
innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych, podlega
karze aresztu, grzywny albo karze nagany.”
Jeśli jednak zdecydujemy się na ich użycie, pamiętajmy, aby stosować się do
środków bezpieczeństwa zalecanych przez producentów i sprzedawców:
 Przed użyciem produktu upewnij się, czy lampion nie jest uszkodzony.
Jeśli stwierdzisz uszkodzenie – nie podpalaj go !
 Nigdy nie podpalaj lampionu, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu.
 Trzymaj lampion z daleka od dzieci.
 Upewnij się, że w pobliżu nie ma łatwopalnych substancji i materiałów.
 Nigdy nie puszczaj lampionów w pobliżu lotnisk, zabudowań,
przewodów wysokiego napięcia, lasów i pól uprawnych, ulic.
 Nie używaj lampionów, gdy wieje wiatr, pada deszcz lub śnieg.
 Zawsze miej w pobliżu gaśnicę lub inny środek gaśniczy, który będzie
można użyć w przypadku powstania pożaru.

