
DRODZY MIESZKAŃCY ! 

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym apelujemy do mieszkańców gminy Raciąż o 

nie spalanie odpadów w piecach domowych, kominkach i ogniskach. Właściciele 

nieruchomości mają obowiązek posiadania pojemnika na odpady, które firma świadcząca 

usługi w zakresie zbierania i transportu odpadów jest zobowiązana terminowo odbierać. 

Prowadzimy również selektywną zbiórkę odpadów.  

Dym ze spalanych śmieci, szczególnie odpadów w postaci :plastikowych pojemników i 

butelek, foliowych toreb, zużytych opon i odpadów gumowych, przedmiotów z tworzyw 

sztucznych, drewna lakierowanego, malowanego i impregnowanego, opakowań po środkach 

chemicznych, po środkach ochrony roślin, farbach i lakierach, jest nie tylko nieprzyjemny, ale 

przede wszystkim bardzo toksyczny. 

Wynika to z faktu, iż spalanie w piecach domowych odbywa się w zbyt niskiej temperaturze i 

powoduje emisję zanieczyszczeń takich jak: pyły zawierające metale ciężkie, tlenek węgla, 

tlenki azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór oraz rakotwórcze dioksyny i furany. 

Wdychanie takich gazów powoduje choroby nowotworowe, może wywołać również wiele 

innych groźnych chorób a nawet być przyczyną śmierci. Trucizny opadając do gleby 

przechodzą do roślin a następnie trafiają do naszych organizmów.  

Palenie śmieci wpływa nie tylko bardzo negatywnie na nasze zdrowie i zdrowie naszych 

rodzin, takie działania mogą również spowodować zapalenie się przewodu kominowego i 

przyczynić do pożaru domu. Spalanie jest zabronione ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 

2012 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze. zm.)- zgodnie z art. 191 ustawy cyt. Kto wbrew 

zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami 

odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Za łamanie tego zakazu przewidziana jest 

grzywna do 5000 zł. 

Rażące przypadki palenia odpadami pod względem częstotliwości czy nieznośnego zapachu 

mieszkańcy mogą zgłaszać w Komisariacie Policji bądź w Wojewódzkim Inspektoracie 

Ochrony Środowiska w Ciechanowie. 

 

BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI – ZWŁASZCZA GDY CHODZI O ZDROWIE I ŻYCIE ! 

DBAJMY O ŚRODOWISKO, NASZE ZDROWIE I ZDROWIE NASZYCH DZIECI! 

NIE PALMY ŚMIECI !! 
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