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Zagadnienia dotyczq_ce tematyki spalania lisci, gal�zi itp. zostaly uregulowane w 
licznych przepisach prawa, w tym w szczeg61nosci: 

1) Rozporz4dzenie Ministra Spraw WewnCrtrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. z 2010r., nr 109, poz. 719)

,, § 4. Czynnosci zabronione; obowiqzki wlascicieli lub zarzqdc6w teren6w.
1. W obiektach oraz na terenach przyleglych do nich jest zabronione wykonywanie
nastf!pujqcych czynnosci, kt6re mogq spowodowac pozar, )ego rozprzestrzenianie si?,
utrudnienie prowadzenia dzialania ratowniczego lub ewakuacji: ...

5) rozpalanie ognia, wysypywanie gorqcego popiolu i zuzla lub wypalanie wierzchniej
warstwy gleby i traw, w miejscu umozliwiajqcym zapalenie Si? material6w palnych
albo sqsiednich obiekt6w. "

,, § 43. Zakaz wypalania slomy i pozostalosci roslinnych na polach. Wypalanie slomy 
i pozostalosci ro.§linnych na polach jest zabronione. "

2) Ustawa o odpadach (tekst jednolity w Dz. U. z 2016r., poz. 1987)

,,Art. 155. Termiczne przeksztalcanie odpad6w prowadzi si? wylqcznie w spalarniach 

odpad6w lub we wsp6lspalarniach odpad6w, z zastrze:ieniem art. 31. "

,,Art. 191. Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przeksztalca odpady poza 
spalarniq odpad6w lub wsp6lspalarniq odpad6w podlega karze aresztu albo grzywny."

3) Uchwala Nr XX/208/16 Rady Gminy Zabierzow z dnia z dnia 22 lipca 2016 r. ze 
zm. w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porz�dku na terenie gminy 
Zabierzow

,,Art. 9. Odpady komunalne, zbierane selektywnie, nale:iy gromadzic w spos6b 
nast(!pujqcy:
2) odpady biodegradowalne (zielone) wolne od substancji nie ulegajqcych 
biodegradacji mogq bye poddane kompostowaniu na terenie nieruchomosci w 
urzqdzeniu do tego przeznaczonym (kompostowniku) lub gromadzone w pojemniku 
oznakowanym technikq graficznq w spos6b trwaly i umo:iliwiajqcy identyfikac)? rodzaju 
tych odpad6w poprzez zamieszczenie na pokrywie pojemnika tresci ,, odpady zielone" 
lub w worku w kolorze zi�lonym jako tzw. frakcja mokra i przekazane podmiotowi 

uprmvnionemu. " 

4) Ustawa kodeks wykroczen (tekst jednolity w Dz. U. z 2015r., poz. 1094)
,,Art. 82. § 1. Kto dokonuje czynno.§ci, kt6re mogq spowodowac pozar, jego
rozprzestrzenianie si? . . . podlega karze aresztu, grzywny alba karze nag any. "

5) Ustawa kodeks cywilny (tekst jednolity w Dz. U. z 2017r., poz. 459)
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