Szanowni Paristwo
CZY MOZNA ROZPALIC OGNISKO NA PRYWATNEJ DZIAtCE?

Gmina Radziejowice odpowiada- nie ma przepisu, kt6ry kategorycznie i bezwarunkowo
zabraniafby rozpalenia ogniska no prywatnej dziafce . Istniejq jednak pewne ograniczenia
dotyczqce miejsca pofozenia paleniska, a takie tego co moze bye w ogniu palone. Jak wynika
z
Rozporzqdzenia
Ministra
Spraw
Wewn£;trznych
i
Administracji
z
dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynk6w, innych obiekt6w
budowlanych i teren6w, zabronione jest:
./ Uzywanie otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowanie innych czynnik6w mogqcych
zainicjowae zapfon materiaf6w wystr;pujqcych w strefie zagrozenia wybuchem lub w
miejscoch wystr;powania materiaf6w niebezpiecznych pozarowo
./ Rozpalenia ognia, wysypywanie gorqcego popiofu i zuzla lub wypalanie wierzchniej
warstwy gleby i traw, w miejscu umozliwiajqcym zapalenie sir; materiaf6w palnych
alba sqsiednich obiekt6w:
./ Skfadowanie poza budynkami w odlegfosci mniejszej niz 4 m od granicy dziafki
sqsiedniej materiaf6w palnych, w tym pozostafosci roslinnych, gafr;zi i chrustu:
./
./

Wypalanie sfomy i pozostafosci roslinnych no polach
W lasach i no terenach sr6dlesnych, no obszarze fqk, torfowisk i wrzosowisk, jak
rowniei w odlegfosci do 100 m od gran icy lasow nie jest dopuszczalne wykonywanie
czynnosci mogqcych wywofae niebezpieczenstwo poiaru, w szczegolnosci rozniecenie
ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez wfasciciela lub zarzqdcr; lasu
oraz palenie tytoniu, z wyjqtkiem miejsc no drogach utwardzonych i miejsc
wyznaczonych do pobytu ludzi

NIE WSZYSTKO MOZE ZOSTAC W OGNISKU SPALONE !

Wzniecenie ogniska no wfasnej dziafce, w miejscu niezabronionym przez regulacje;
rozporzqdzenia jest legalne. Istotne jest jednak co spalamy w ognisku. Dozwolone jest

spalanie scietvch ga/ezi krzakow i drzew z poses;; bez lisci, ale pod ;ednvm warunkiem
naleiv miec na uwadze art. 144 Kodeksu cywifnego, ktory okresla zakaz immisji. Mowiqc w
skr6cie rozpalanie no wfasnej nieruchomosci ogniska nie moze zakfocae korzystania przez
sqsiad6w ze swoich nieruchomosci ponad przecir;tna miarr; . Wynika z tego ,ie po pierwsze,
ognisko nie powinno bye zbyt duze, aby nie zagrazafo sqsiedniej nieruchomosci i nie niosfo
nod sqsiedniq nieruchomose nadmiernego dymu, a po drugie materiafy stosowane do palenia
w ognisku nie powinny powodowae toksycznego dymu!

Cafkowicie zabronione jest spalanie innych odpadow np. plastikow!
Jednoczesnie
przypominamy Panstwu" ie zgodnie z Regulaminem utrzymania
czystosci i porzqdku no terenie Gminy Radziejowice jest organizowany odbi6r odpadow
zielonych w okresie od mojo do listopada gdzie moina oddawae takie odpady jak. trawr;
liscie, drobne gafr;zie. Gmina Radziejowice utworzyfa r6wniez dla mieszkancow gminy Punkt
Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych Sfabomierz-Krzyzowka gdzie mozna oddae
odpady zielone. Wszelkie informacje uzyskacie Pans two no stronie www.radziejowice.pl\w
zakfadce odpady komunalne .
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