
 

W związku z trwającym okresem grzewczym Urząd Miasta i Gminy Pilica przypomina wszystkim 
mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie 
nieruchomości oraz w piecach domowych. Spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, a 
przede wszystkim szkodzimy sobie.  

PAMIĘTAJ!!! DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ODPADÓW 

NIE WOLNO SPALAĆ: 

• wszelkich przedmiotów z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych, 
• zużytych opon i innych odpadów z gumy, 
• odzieży, obuwia, 
• elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych, 
• sztucznej skóry, 
• opakowań po farbach, lakierach, 
• opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin, 
• papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych. 

CZYM GROZI SPALANIE ODPADÓW: 

• pyły z metalami ciężkimi – powodują zagrożenie białaczką, 
• tlenki azotu – podrażniają i uszkadzają płuca, 
• tlenek węgla – wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia transport tlenu w organizmie, 
• dwutlenek siarki – powoduje trudności w oddychaniu, 
• chlorowodór – tworzy z parą wodną kwas solny (silnie żrący), 
• cyjanowodór – tworzy z parą wodną kwas pruski – blokuje nieodwracalnie oddychanie tkankowe, 
• dioksyny i furany – powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płody i strukturę kodu 
genetycznego oraz mają działanie alergiczne. 

Mając na uwadze zdrowie mieszkańców oraz ochronę środowiska w naszej gminie mogą być 
przeprowadzane kontrole palenisk domowych, szczególnie w budynkach, z których wydobywający się 
dym z kominów może wskazywać na spalanie szkodliwych odpadów. Zgodnie z art. 379 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017, poz. 519 z późń. zm.) funkcjonariusze 
Policji oraz pracownicy urzędu mogą wejść do budynku w celu weryfikacji spalanych w piecu 
materiałów. Osoby, u których zostanie potwierdzony fakt spalania odpadów muszą się liczyć z 
surowymi karami.  

Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 ustawy z dnia  14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz.U. 2018 r. poz. 21 z późn. zm.): „Kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią 

odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”. W art. 19 ustawy z dnia 

20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2015 poz. 1094 z późn. zm.) wskazano, że kara aresztu 

trwa najkrócej 5, a najdłużej 30 dni i wymierza się ją w dniach. Natomiast zgodnie z art. 24 Kodeksu 

wykroczeń karę grzywny wymierza się w wysokości od 20 zł do 5.000 zł, chyba że ustawa stanowi 

inaczej. Karę grzywny w wymiarze maksymalnym oraz kary aresztu wymierza sąd. 
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