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Starosta Kępiński
informuje o zakazie spalania odpadów w piecach
W związku trwającym sezonem grzewczym i częstymi zgłoszeniami dotyczącymi
spalania odpadów w zakładach jak i przydomowych kotłowniach przypominam, że
obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach nieprzystosowanych do tego
celu. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów typu: tworzywa sztuczne
(plastik, folia, butelki PET), kartony, opakowania wielomateriałowe, papier z nadrukiem farb
kolorowych o dodatkowej zawartości metali ciężkich oraz lakierowanego drewna, mebli.
Dym z udziałem substancji powstałych na skutek spalania odpadów powoduje silne
zadymienie, będące bardzo często uciążliwe oraz szkodliwe dla naszego zdrowia i
otaczającego nas środowiska.
Dlatego dla naszego wspólnego dobra, a zwłaszcza dla dobra naszych dzieci
pamiętajmy, że spalanie odpadów nie powoduje ich zniknięcie, lecz prowadzi tylko do
zmiany postaci w bardzo niebezpieczne substancje, które przez pewien czas krążą w
powietrzu, a potem opadają również do gleby, z której przechodzą do roślin (zatrute owoce i
jarzyny), zwierząt i w końcu z żywnością na nasze talerze.
W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców Powiatu Kępińskiego apeluję, aby w
piecach domowych i zakładowych kotłowniach spalać tylko i wyłącznie odpowiedni dla pieca
materiał opałowy, co przyczyni się do poprawy jakości życia nas wszystkich.
Jednocześnie dziękuję mieszkańcom, którzy reagują na niewłaściwe gospodarowanie
odpadami oraz dbając o jakość powietrza postępują z odpadami prawidłowo i nie spalają ich
w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu.
STAROSTA KĘPIŃSKI
/-/ Robert Kieruzal

Ważne!!!
Spalanie jest zabronione ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze.
zm.) – w myśl art. 155 i 191 cyt. ustawy „termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie
w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, a kto termicznie przekształca odpady poza
spalarnią lub współspalarnią podlega karze aresztu lub grzywny.
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