
W związku z okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom Miasta 

Mińsk Mazowiecki, iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA 

ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Jest to związane nie tylko 

z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie  

i życie mieszkańców. DOMOWY KOCIOŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO 

SPALANIA ODPADÓW! Odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach, powstałej  

w wyniku spalania odpadów, jest częstą przyczyną zapalania się instalacji i pożaru 

domu. W paleniskach domowych powinniśmy spalać wyłącznie te paliwa, dla których 

zostały one zaprojektowane. 

 

Przepisy prawa: 
 zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 701 ze zm.) termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się 

wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, a kto 

termicznie przekształca odpady poza ww. spalarnią lub współspalarnią podlega 

karze aresztu lub grzywny. Za spalanie odpadów poza spalarniami odpadów lub 

współspalarniami odpadów grożą sankcje nawet do 5000 zł; 

 

 art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach brzmi: dopuszcza się 

spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, 

chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. (Miasto Mińsk 

Mazowiecki zapewnia odbiór selektywnie zebranych odpadów 

biodegradowalnych sprzed posesji zgodnie z harmonogramem odbioru 

odpadów oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.); 
 

 wszczęcie postępowania w trybie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks 

postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1120 ze zm.); 

 

 wystąpienie przez sąsiadów z powództwem o niezwłoczne zaprzestanie 

uciążliwych działań np. uporczywego zadymiania – art. 144 i art. 222 § 2 ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.); 

 

 kontrola nieruchomości – art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.); 

 

 art. 225 §1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1950 ze zm.)  - kto osobie  uprawnionej do przeprowadzania kontroli  

w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia 

lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności 

do lat 3.  

Prosimy o nie lekceważenie problemu i odpowiedzialne zachowanie! 


