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ZAKAZ PALENIA ODPADÓW W PIECACH I KOT?OWNIACH
DOMOWYCH

Wójt Gminy Zgorzelec przypomina wszystkim mieszka?com Gminy, ?e obowi?zuje bezwzgl?dny
zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomo?ci oraz w piecach domowych.
Spalanie ?mieci w piecach i kot?owniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i
karalne. Zgodnie z ustaw? o odpadach spalanie odpadów poza spalarniami odpadów lub
wspó?spalarniami jest zagro?one kar? aresztu lub grzywny.
Jednocze?nie informujemy, ?e mieszka?cy naszej Gminy coraz cz??ciej zwracaj? uwag? na to
czym pal? s?siedzi. Pracownicy Urz?du Gminy s? uprawnieni do przeprowadzania kontroli w w/w
zakresie i takowe kontrole b?d? przeprowadzane sukcesywnie. Uprawnienia kontrolne posiada
równie? Wojewódzki Inspektor Ochrony ?rodowiska.
W piecu domowym nie wolno pali? ?mieci. Bezwzgl?dny zakaz palenia w piecach obejmuje:
plastikowe pojemniki i butelki po napojach, zu?yte opony, inne odpady z gumy, przedmioty
z tworzyw sztucznych, elementy drewniane pokryte lakierem, sztuczne skóry, opakowania
po rozpuszczalnikach czy ?rodkach ochrony ro?lin, opakowania po farbach i lakierach,
pozosta?o?ci farb i lakierów, plastikowe torby z polietylenu, papier bielony zwi?zkami chloru
z nadrukiem farb kolorowych. Bezwzgl?dny zakaz palenia dotyczy równie? chemikaliów
oraz opakowa? z tworzyw sztucznych.
W gospodarstwach domowych mo?na spala? tylko – poza opa?em: papier i opakowania z papieru,
tektur? i opakowania z tektury, drewno i opakowania z drewna, odpady kory i korka, trociny, wióry
i ?cinki, odpady z gospodarki le?nej.
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie Gminy Zgorzelec, odpady
nale?y gromadzi? w odpowiednich pojemnikach oraz workach na surowce wtórne. Ponadto
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mieszka?cy gminy maj? do dyspozycji Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
zlokalizowane w ?arskiej Wsi , Radomierzycach oraz Jerzmankach. Na wskazanych obiektach
mo?na bezp?atnie odda? m.in. odpady wielkogabarytowe, takie jak stare meble.
Spalaj?c odpady w piecach trujemy siebie, swoich najbli?szych, s?siadów, zwierz?ta
domowe powietrze, wod? i gleb? a wi?c zanieczyszczamy ?rodowisko, w którym mieszkamy.
Domowe piece i kot?ownie nie s? przystosowane do spalania odpadów, gdy? posiadaj? zbyt nisk?
temperatur? spalania i w rezultacie wytwarzaj? truj?ce substancje gazowe, m.in. tlenek w?gla i
azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, rakotwórcze zwi?zki zwane dioksynami i
furanami. itp. Omawiane substancje uszkadzaj? p?uca, dra?ni? drogi oddechowe a tak?e
powoduj? wzrost zachorowa? na choroby uk?adu oddechowego, alergie
i nowotwory.
Spalanie ?mieci w piecach domowych powoduje równie? osadzanie si? trudno usuwanej sadzy w
przewodach kominowych, której nadmiar mo?e doprowadzi? do zapalenia si? i pop?kania komina a
w konsekwencji tak?e do po?aru budynku albo zaczadzenia.
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