
NIE PAL ŚMIECI !   

 

UWAGA! Informujemy, i ż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA 
ODPADÓW! 

Obowiązujące przepisy prawa: 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21): 

• art. 191 „Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub 
współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”. 

• Art. 31 ust. 7 „Dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza 
instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania”. 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 391 z późn. zm.): 

• art. 5 ust. 1 „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:  
− pkt. 3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z 

wymaganiami określonymi w regulaminie; 
− pkt. 3b)   pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz 

nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi; 
• art. 10 ust. 2 „Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze 

grzywny”. 
Spalanie odpadów z naruszeniem w/w przepisów jest wykroczeniem zagrożonym grzywną do 
5.000 zł., a w skrajnych przypadkach może być nawet przestępstwem, za które grozi kara 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 
 
CZYM GROZI SPALANIE ŚMIECI:  

• uwalniane są ogromne ilości niebezpiecznych związków: pyły, dwutlenek siarki, tlenki azotu, 
tlenek węgla, metale ciężkie, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) – w tym 
benzo(α)piren, cyjanowodór, chlorowodór 

• uwalniane są dioksyny i furany jedne z najsilniejszych trucizn (niecałe 2 miligramy dioksan 
wystarczą by zabić człowieka) 

• te substancje to podstępny bo powolny, ale niezwykle skuteczny zabójca - toksyczny wpływ 
tych zanieczyszczeń na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w 
postaci chorób nowotworowych wątroby i płuc, uszkadzają płód strukturę kodu genetycznego, 
powodują alergie. 

•  Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że narażenie na wysokie stężenie pyłów powoduje 
skrócenie życia mieszkańców o ponad 9 miesięcy.  

• Spalanie odpadów powoduje także osadzanie się "mokrej sadzy" w przewodach kominowych, 
a to może prowadzić do zapalania się instalacji grzewczej, pękania kominów, zaczadzeń oraz 
pożarów. 

Za pozorne oszczędności podczas spalania odpadów płacimy zdrowiem i życiem własnym oraz 
swoich najbliższych, a zwłaszcza dzieci. Narażamy swój dom na poważne niebezpieczeństwo!  


