
Spalanie 
na Wolnym 
Powietrzu

Proszę sprawić, żeby Państwa dom był 
bezpieczny pod względem pożarów



Co to jest spalanie na 
wolnym powietrzu, 
dlaczego jest ważne, żeby 
je rozumieć i czy potrzebuję 
pozwolenia miasta na nie?

Ten poręczny przewodnik pomoże 
Państwu odpowiedzieć na pytania 
i utrzymać Państwo i Państwa rodzinę 
w bezpieczeństwie!

Co to jest spalanie na wolnym 
powietrzu?
Spalanie na wolnym powietrzu oznacza 
rozpalanie ognia na zewnątrz. Każde miasto 
ma swoje własne zasady i rozporządzenia, 
aby pomóc w zarządzaniu tego rodzaju 
ogniami. Spalanie na wolnym powietrzu jest 
legalne w Mississauga - zanim Państwo rozpalą 
cokolwiek, proszę się upewnić, że stosują się 
Państwo do zasad zamieszczonych w Regulacji 
140-18 Miasta Mississauga na temat Spalania 
na Wolnym powietrzu i proszę się dowiedzieć, 
kiedy potrzebują Państwo pozwolenie.

Czy potrzebuję pozwolenie na 
urządzenia gazowe?
Urządzenie używane na zewnątrz, spełniające 
Standardy Techniczne i Ustawę o Bezpieczeństwie 
2000 i używające gazu (takiego jak propan 
i gaz ziemny), nie wymagają pozwolenia 
zgodnie z Ontaryjskim Kodeksem Pożarowym; 
Rozporządzenie Ontario 21307. Mieszkańcy muszą 
się stosować do instrukcji producenta na temat 
składania, instalacji i używania.



Kiedy potrzebuje mieć pozwolenie?
Trudno może być wiedzieć, kiedy złożyć podanie 
o Pozwolenie na Spalanie na Wolnym Powietrzu 
Poniżej znajdują się wskazówki na temat tego, 
kiedy pozwolenie jest wymagane

Wymóg Posiadania Pozwolenia
Będą Państwo potrzebować pozwolenia na 
wszystkie ognie na wolnym powietrzuinne 
niż ognie do gotowania, kominek na zewnątrz, 
urządzenie do użytku na zewnątrz, miejsce 
na ognisko lub wędzarnia

Brak Wymogu Posiadania  
Pozwolenia

Nie potrzebują Państwo pozwolenia na kominek 
na zewnątrz, urządzzenie do użytku na zewnątrz, 
miejsce na ognisko lub wędzarnię i ognie do 
gotowania



Jak można dostać pozwolenie?
Pozwolenia na ognie na wolnym powietrzu można 
dostać dzwoniąc do biura Zapobiegania Pożarom 
Mississauga pod numer 905-896-5908 lub 
wysyłając email do fire prevention@mississauga.ca 
Jest opłata za wniosek o pozwolenie.

Ognie za pozwoleniem:
Po otrzymaniu pozwolenie proszę je trzymać 
w zasięgu ręki Można mieć ogień na wolnym 
powietrzu między wschodem słońca i zachodem:

• nie pododuje on niewygody

• nie ogłoszono zagrożenia smogiem

• ogień jest stale nadzorowany

• istnieje sposób zgaszenia ognia (taki jak wąż 
ogrodowy lub gaśnica)

• ogień znajduje się 50 metrów (146 stóp) od 
jakiejkolwiek konstrukcji, granicy nieruchomości, 
drogi, kabla napowietrznego lub innego 
łatwopalnego przedmiotu (takiego jak drzewo)

• jeśli jakiekolwiek łatwopalne pokrycie gruntu 
(takie jak trawa) jest w odległości co najmniej 
pięciu metrów

• jeśli nie jest to wietrzny dzień (mniej niż 
24 kilometry na godzinę)

• ma mniej niż metr kwadratowy powierzchni

• nie przekracza jednego metra wysokości



Wyprodukowane urządzenia do użytku 
na zewnątrz i ognie do gotowania
Wyprodukowane urządzenie do użytku na 
zewnątrz może być obsługiwane lub mały 
ograniczony ogień do gotowania może się 
zdarzyć bez pozwolenia między wschodem 
słońca i 23:00 jeśli:

• nie powoduje on niewygody

• nie ogłoszono zagrożenia smogiem

• ogień jest ściśle nadzorowany cały czas 
i następnie w pełni zgaszony 

• istnieje sposób zgaszenia ognia (taki jak 
gaśnica lub wąż ogrodowy)

• jest on zlokalizowany co najmniej pięć metrów od 
jakiejkolwiek konstrukcji, granicy nieruchomości, 
drogi, kabla napowietrznego lub innego 
przedmiotu łatwopalnego (takiego jak drzewa)

Wyprodukowane urządzenia  
do użytku na zewnątrz muszą:
• być umieszczone 

na niełatwopalnej 
powierzchni (np. kamień, 
cement) rozciągając się 
poza to urządzenie na 
odległość równą jego 
wysokości

Ognie do gotowania muszą:
• składać się z małego, ograniczonego ognia 

• być używane do gotowania jedzenia na griillu 
lub rożnie

• być proporcjonalnymi do rodzaju i ilości 
gotowanego jedzenia

• nie zdarzać się w wietrzną pogodę (więcej 
niż 24 kilometry na godzinę)

Grzywny i egzekwowanie
Straż pożarna może zgasić Państwa ogień jeśli:

• nie jest zgodny z miejskimi przepisami na 
temat Spalania na Wolnym Powietrzu

• jest uważany za zakłócenie

• jest uznany po inspekcji przez strażaka 
za zagrożenie bezpieczeństwa



Pozwolenia mogą być 
wycofaneprzez Szefa Straży 
Pożarnej jeśli Państwo nie spełniają 
wymogów lub jakichkolwiek zasad 
przepisów miejskich na temat 
Spalania na wolnym Powietrzu

Jeśli zostaniecie Państwo uznani za 
winnych wykroczenia niezgodnego 
z przepisami miejskimi, możecie 
Państwo dostać grzywnę do 5 000 
dolarów. Jeśli zostaniecie Państwo 
uznani za winnych naruszenia 
Ontaryjskiego Kodeksu Pożarowego 
za spalanie na wolnym powietrzu, 
możecie Państwo dostać grzywnę 
do 50 000 dolarów. 

Pytania? Kontakt

Pogotowie Pożarowe i Ratunkowe 
Miasta Mississauga,
Wydział Zapobiegania Pożarom 
905-896-5908
mississauga.ca
fire.prevention@mississauga.ca

Proszę sprawić, żeby Państwa dom był 
bezpieczny pod względem pożarów


