
UCHWAŁA NR XXXIV/584/97 

RADY MIASTA GDYNI 

Z DNIA 28 MAJA 1997 ROKU  
 

 

 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wykonywania czynności spalania 

słomy i pozostałości roślinnych 

 
 

 
Działając na podstawie art. 40 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16 

poz. 95 z późn.zm) oraz  § 69 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 31 listopada 1992 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 92 poz. 

460, zm. Dz.U. nr 102/95, poz.507) - Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

 

 

 

§ 1 

 

Postanowienia ogólne dot. spalania słomy i pozostałości roślinnych na polach 

 

1. Spalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach, zwane dalej "czynnościami spalania", 

jest dopuszczalne w odległości co najmniej: 

     a/ 100m od: 

        - lasów oraz zboża na pniu, 

        - dróg publicznych i torów kolejowych, 

        - instalacji gazowej i kanalizacyjnej, 

        - zabudowań i miejsc ustawiania stogów i stert, 

     b/ 30 m od urządzeń i przewodów elektrycznych. 

2. Właściciel, użytkownik, dzierżawca pola, na którym dokonywana jest czynność spalania,    

obowiązany jest do zapewnienia stałego nadzoru miejsca spalania przez co najmniej dwie    

osoby i ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki czynności spalania. 

3. Czynności spalania należy wykonywać w sposób nie powodujący zakłócenia w ruchu dro-

gowym. 

4. Zabrania się dokonywania czynności spalania: 

    a/ w dwóch  i więcej miejscach jednocześnie, w odległości mniejszej niż 500m od siebie, 

    b/ w przypadku ogłoszenia na terenie gminy zakazu wstępu do lasu spowodowanego suszą. 
 

 

§ 2 

 

1. Czynność spalania powinna być wykonana na gruncie i  podłożach niepalnych. 

2. Wokół wyznaczonych miejsc spalania należy wykonać i utrzymać zmineralizowaną po-

wierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości od ich obrysu, pozbawioną materia-

łów palnych. 



3. Spalanie słomy pokombajnowej oraz innych pozostałości roślinnych może odbywać się na    

obszarze do 2500 m
2.

 

4. W celu przeprowadzenia czynności spalania w przypadku zwózki słomy i pozostałości     

roślinnych, należy wyznaczyć miejsce o powierzchni nie większej niż 25 m
2
. Zgromadzona    

słoma  i pozostałości roślinne nie mogą być składowane na wysokości powyżej jednego 

metra od  poziomu terenu. 

5. W odległości 10 m od miejsca, gdzie wykonuje się czynności spalania, powinny znajdować    
się co najmniej 3 łopaty umożliwiające skuteczną likwidację wszelkich źródeł pożaru i 

przerzutu ognia z miejsca spalania. 

6. Miejsce spalania może być nadzorowane przez jednostkę ochrony przewiwpożarowej (na    

warunkach ustalonych między stronami). Nadzór jednostki ochrony przeciwpożarowej nie 

zwalnia właściciela (użtykownika, dzierżawcy, zarządcy) pola od odpowiedzialności okre-

ślonej w § 1 pkt. 2 uchwały. 

 

 

§ 3 

Organizacja spalania 

 

1. Przed rozpoczęciem czynności spalania,właściciel, użytkownik, zarządca, dzierżawca pola    

jest obowiązany: 

   a/ ocenić zagrożenie pożarowe w rejonie przewidywanego spalania i ustalić przedsięwzięcia       

mające na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybu-

chu, 

   b/ zapewnić osoby do nadzoru prac spalania oraz zabezpieczenia miejsca po zakończeniu       

spalania, 

   c/ nie używać materiałów niebezpiecznych pożarowo do zapalania i rozniecania słomy oraz      

pozostałości roślinnych, 

   d/ zawiadomić Rejonowe Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni tel.       

998 lub 20-23-01. 

2. W razie zaistnienia pożaru lub przerzutu ognia, pracownicy nadzorujący prace, podejmują    
niezwłocznie akcję gaśniczą i alarmują o zdarzeniu Straż Pożarną. 

 

 

§ 4 

 

Spalanie innych odpadów roślinnych 

 

1. Zabrania się spalania wszelkich odpadów w miejscach, obiektach i urządzeniach do tego 

nie   przeznaczonych. 

2. W celu wykonania prac porządkowych i gospodarczych dopuszcza się spalanie odpadów    

pochodzenia roślinnego związanych z uprawą w ogródkach działkowych, przydomowych 

zieleńcach w odległościach co najmniej: 

   a/ 100m od: 

      - lasów oraz zboża na pniu, 

      - miejsc ustawienia stogów i stert, 

   b/ 20 m od budynków magazynowych i produkcyjnych, 

   c/ 10 m od: 

      - dróg publicznych i torów kolejowych, 

      - instalacji gazowej i kanalizacyjnej, 



   d/ 5 m od: 

       - granicy działki, 

       - pozostałych obiektow i budowli, 

       - linii i urządzeń energetycznych. 

3. Średnica stosu spalanych odpadów nie może być większa niż 1 m. 

4. Wokół miejsca spalania należy zmineralizować ziemię na szerokość ok. 0,3m lub spalanie    

przeprowadzać na niepalnym podłożu. 

5. Miejsce spalania musi być dozorowane przez co najmniej jedną osobę  z łopatą i zabezpie-

czone przynajmniej w jedną łopatę. 
6. Po zakończeniu spalania odpadów, miejsce spalania należy zasypać piaskiem lub ziemią. 
 

 

 

§ 5 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta  

2. Uchwala podlega ogłoszeniu prasowemu i publikacji w Monitorze Rady Miasta Gdyni i 

wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 1997r. 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 

Wojciech Szczurek   

 
 

 


