
APEL DO MIESZKAŃCÓW NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO! 

 

Gdy przychodzi okres jesienno-zimowy pogarsza się jakość otaczającego nas powietrza, a 

odpowiedzialność za taki stan ponoszą mieszkańcy obszarów wiejskich i miejskich, 

najczęściej z domków jednorodzinnych, którzy w ramach oszczędności spalają śmieci w 

piecach. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2018r. poz. 992, z późn. zm.), 

pod pojęciem odpadu rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz 

pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany.  W świetle 

przytoczonej definicji, odpad stanowią m.in. wytwarzane w produkcji przemysłowej trociny, 

wióry, ścinki i drewno jak również pochodzące z gospodarstw domowych różnego rodzaju 

zużyte elementy drewniane. 

Rodzaj odpadów obejmuje nie tylko „czyste” drewno, ale również drewno zanieczyszczone 

różnego rodzaju substancjami (np. konserwującymi, lakierami, klejami itd.). 

Często opisane wyżej zanieczyszczone odpady są wykorzystywane przez osoby fizyczne jako 

paliwo w kotłach nieprzystosowanych do tego celu, co powoduje emisję szkodliwych 

substancji do powietrza (m.in. benzo(α)pirenu, metali ciężkich, formaldehydu, fenoli, 

ftalanów itp.). 

Zgodnie z art. 191 Ustawy o odpadach: „Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady 

poza spalarniami lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu (do 30 dni) albo 

grzywny (do 5 tys. zł)” 

 

Bezwzględnie NIE WOLNO spalać w przydomowych piecach: 

 mebli zawierających chlorowane fenole (substancje konserwujące) 

 opakowań z tworzyw sztucznych, butelek PET 

 opakowań po chemikaliach 

 baterii 

 farb, lakierów, klejów 

 gum (opon) 

 sprzętu RTV i AGD 

 odzieży z tworzyw sztucznych, obuwia, sztucznej skóry 

 zużytych pieluch jednorazowych 

 styropianu, przewodów, kabli 

 papieru bielonego nieograniczonymi związkami chloru z kolorowym nadrukiem 

 kolorowych gazet (zawierających metale ciężkie). 

  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom 

organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 206 nr 75 



poz. 527 z późn. zm.) w gospodarstwach domowych, oprócz konwencjonalnych materiałów opałowych, 

można spalać tylko: 

 papier, tekturę i drewno (nie zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi 

 niektóre odpady z gospodarki leśnej (oprócz chemikaliów, opakowań z tworzyw sztucznych) 

 odpady kory i korka (niezawierające substancji niebezpiecznych) 

 czyste trociny, wióry, ścinki (oprócz ścinków z obróbki płyt wiórowych). 

Odpady te mogą być spalane wyłącznie w piecach przystosowanych do spalania danego ich rodzaju. 

  

Pamiętajmy, że paląc w domowym piecu odpadami i śmieciami szkodzimy przede wszystkim sobie, 

najbliższej rodzinie i sąsiadom oraz środowisku, w którym na co dzień żyjemy. 

Zastanówmy się dwa razy zanim wrzucimy śmieci do pieca! 

 

 

 


