
ROZPORZĄDZENIE 

BEZPIECZEŃSTWO 

I ŚWIADOMOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNOŚCI 
DZIĘKI WYSOKIEJ JAKOŚCI 
OCHRONIE I EDUKACJI 
PRZECIWPOŻAROWEJ

ZEZWOLENIA
Zezwolenia na rozpalenie ognia na wolnym powietrzu można 
uzyskać w Fire Prevention Office (Biuro ds. Ochrony 
Przeciwpożarowej) znajdującym się na pierwszym piętrze budynku 
Civic Centre lub w siedzibie głównej straży pożarnej znajdującej 
się przy15 Fairview Road w godzinach od 8:30 do 16:30 po 
wypełnieniu wniosku i uiszczeniu stosownej opłaty.
Wymagane jest przedstawienie dowodu tożsamości, np. prawa 
jazdy.
Dowódca straży pożarnej może nakazać zastosowania pewnych 
dodatkowych środków zabezpieczenia w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego lub ograniczenia niedogodności dla 
ogółu społeczności. W przypadku specjalnych wydarzeń dowódca 
straży pożarnej może dokonać pewnych korekt dotyczących 
zezwoleń zgodnie z zaistniałymi warunkami i okolicznościami.

CO NALEŻY, A CZEGO NIE WOLNO ROBIĆ
Należy
• uzyskać zezwolenie na rozpalenie ognia na wolnym powietrzu
• dopilnować, aby ogień znajdował się w odległości ponad 

50 metrów od innych obiektów i budynków
• posiadać kopię zezwolenia na miejscu, w którym rozpalono 

ogień 
• pozostać w pobliżu dopóki ogień nie zostanie ugaszony
• przestrzegać zapisów rozporządzenia ws. rozpalania ognia
 na wolnym powietrzu
Nie wolno
• rozpalać ognia w okresie obowiązywania alarmu smogowego
• pozostawiać ognia bez nadzoru
• palić śmieci oraz produktów innych niż drzewo

NUMERY KONTAKTOWE
Służby Przeciwpożarowe Mississauga
Ochrona Przeciwpożarowa  905-896-5908
Edukacja Publiczna   905-615-4377
Administracja   905-615-3777

025/2010

WS. ROZPALANIA OGNIA 

NA WOLNYM 

POWIETRZU
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ZADBAJ 
O BEZPIECZEŃSTWO, 
PRZESTRZEGAJĄC 
ZNOWELIZOWANEGO 
ROZPORZĄDZENIA 
WS. ROZPALANIA 
OGNIA NA WOLNYM 
POWIETRZU.

POWIETRZU

Jakie Ogniska Wymagają Zezwolenia?
• wszystkie ogniska na wolnym powietrzu oprócz ognisk 
 służących do gotowania oraz rozpalonych 
 w wyprodukowanych przemysłowo kominkach   
 zewnętrznych
Jakie Ogniska Nie Wymagają Zezwolenia?
• rozpalone w wyprodukowanych przemysłowo kominkach
 zewnętrznych 
• ogniska służące do gotowania
Niedozwolone Są Wszelkie Ogniska Na Wolnym Powietrzu:
• stanowiące uciążliwość dla społeczności
• w okresie obowiązywania w mieście Mississauga
 alarmów smogowych
Aby uzyskać rozszerzenie zezwolenia, aby obejmowało ono 
prawo do rozpalenia ognia w okresie obowiązywania alarmu 
smogowego, należy zadzwonić pod numer telefonu 
znajdujący się na odwrocie zezwolenia.
Informacje o okresach obowiązywania alarmów smogowych 
znajdują się na stronie internetowej Ontario Air Quality Web 
Site dostępnej pod adresem www.airqualityontario.com

REGULACJE DOTYCZĄCE WYDAWANIA 
ZEZWOLEŃ NA ROZPALENIE OGNIA 
NA WOLNYM POWIETRZU
Rozporządzenie ws. rozpalania ognia na wolnym powietrzu mówi, 
że posiadacz zezwolenia może rozpalić ogień na wolnym 
powietrzu w okresie pomiędzy wschodem a zachodem słońca 
(w godzinach dziennych), jeśli:
• nie będzie to stanowić uciążliwości
• nie obowiązuje alarm smogowy
• ogień jest pod ciągłym nadzorem
• w okresie palenia się ognia na miejscu są dostępne  

odpowiednie środki gaśnicze
• znajduje się w odległości ponad 50 metrów od dowolnego 

obiektu, granicy posesji, drogi, przewodów napowietrznych 
i innych palnych przedmiotów

• jakiekolwiek palne poszycie gruntu znajduje się w odległości  
co najmniej 5 metrów

• prędkość wiatru nie przekracza 24 km/h
• jego powierzchnia nie przekracza powierzchni 1 metra 

kwadratowego
• jego wysokość nie przekracza 1 metra 
• kopia zezwolenia jest dostępna na miejscu do okazania w razie 

potrzeby

WYTWORZONE PRZEMYSŁOWO KOMINKI 
ZEWNĘTRZNE
Kominek może być używany bez zezwolenia w okresie
od wschodu słońca do godz. 23.00, jeśli:
• nie stanowi to uciążliwości
• nie obowiązuje alarm smogowy
• właściciel sprawuje ciągły nadzór i kontrolę nad kominkiem 

zewnętrznym od momentu rozpalenia ognia do jego 
całkowitego ugaszenia

• w trakcie korzystania z kominka zewnętrznego jest dostępna 
przenośna gaśnica lub sprawny wąż ogrodowy 

• znajduje się w odległości co najmniej 5 metrów 
od jakiegokolwiek obiektu, granicy posesji, drogi lub innych 
palnych przedmiotów

• jest umieszczony na niepalnej powierzchni o rozmiarach 
przekraczających wysokość kominka

OGNISKA SŁUŻĄCE DO GOTOWANIA
Każdy może bez zezwolenia rozpalić i podtrzymywać 
płomień w ognisku służącym do gotowania w okresie
od wschodu słońca do godz. 23.00, jeśli:
• ogień nie stanowi uciążliwości
• nie obowiązuje alarm smogowy
• właściciel sprawuje ciągły nadzór i kontrolę nad ogniem 

od momentu rozpalenia ognia do jego całkowitego 
ugaszenia

• w okresie palenia się ognia na miejscu są dostępne 
odpowiednie środki gaśnicze

• ogień znajduje się w odległości co najmniej 5 metrów
od jakiegokolwiek obiektu, granicy posesji, drogi lub 
innych palnych przedmiotów

• jakiekolwiek palne poszycie gruntu znajduje się
w odległości co najmniej 5 metrów od ognia

• prędkość wiatru nie przekracza 24 km/h
• powierzchnia i wysokość ogniska nie przekraczają 

0,3 metra

NARUSZENIA ORAZ EGZEKWOWANIE 
PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW
Strażak ma prawo nakazać natychmiastowe ugaszenie 
ognia, jeśli:
• został on rozpalony niezgodnie z zapisami 

rozporządzenia
• po dokonaniu przez inspekcji strażackiej stwierdzono, 
że stanowi on zagrożenie dla bezpieczeństwa lub budzi 
inne zastrzeżenia

Zgodnie z rozporządzeniem zezwolenie może zostać 
wycofane przez dowódcę straży pożarnej, jeśli posiadacz 
zezwolenia nie przestrzega warunków zezwolenia i/lub 
jakichkolwiek innych zapisów rozporządzenia. Osoba 
uznana za winną naruszenia zapisów tego rozporządzenia 
podlega karze grzywny na mocy Provincial Offences Act 
R.S.O. 1990, c.P.33 z późniejszymi zmianami.

WS. ROZPALANIA OGNIA 

NA WOLNYM 
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ZEZWOLENIA
Zezwolenia na rozpalenie ognia na wolnym powietrzu można 
uzyskać w Fire Prevention Office (Biuro ds. Ochrony 
Przeciwpożarowej) znajdującym się na pierwszym piętrze budynku 
Civic Centre lub w siedzibie głównej straży pożarnej znajdującej 
się przy15 Fairview Road w godzinach od 8:30 do 16:30 po 
wypełnieniu wniosku i uiszczeniu stosownej opłaty.
Wymagane jest przedstawienie dowodu tożsamości, np. prawa 
jazdy.
Dowódca straży pożarnej może nakazać zastosowania pewnych 
dodatkowych środków zabezpieczenia w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego lub ograniczenia niedogodności dla 
ogółu społeczności. W przypadku specjalnych wydarzeń dowódca 
straży pożarnej może dokonać pewnych korekt dotyczących 
zezwoleń zgodnie z zaistniałymi warunkami i okolicznościami.

CO NALEŻY, A CZEGO NIE WOLNO ROBIĆ
Należy
• uzyskać zezwolenie na rozpalenie ognia na wolnym powietrzu
• dopilnować, aby ogień znajdował się w odległości ponad 

50 metrów od innych obiektów i budynków
• posiadać kopię zezwolenia na miejscu, w którym rozpalono 

ogień 
• pozostać w pobliżu dopóki ogień nie zostanie ugaszony
• przestrzegać zapisów rozporządzenia ws. rozpalania ognia
 na wolnym powietrzu
Nie wolno
• rozpalać ognia w okresie obowiązywania alarmu smogowego
• pozostawiać ognia bez nadzoru
• palić śmieci oraz produktów innych niż drzewo

NUMERY KONTAKTOWE
Służby Przeciwpożarowe Mississauga
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Dowódca straży pożarnej może nakazać zastosowania pewnych 
dodatkowych środków zabezpieczenia w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego lub ograniczenia niedogodności dla 
ogółu społeczności. W przypadku specjalnych wydarzeń dowódca 
straży pożarnej może dokonać pewnych korekt dotyczących 
zezwoleń zgodnie z zaistniałymi warunkami i okolicznościami.

CO NALEŻY, A CZEGO NIE WOLNO ROBIĆ
Należy
• uzyskać zezwolenie na rozpalenie ognia na wolnym powietrzu
• dopilnować, aby ogień znajdował się w odległości ponad 

50 metrów od innych obiektów i budynków
• posiadać kopię zezwolenia na miejscu, w którym rozpalono 

ogień 
• pozostać w pobliżu dopóki ogień nie zostanie ugaszony
• przestrzegać zapisów rozporządzenia ws. rozpalania ognia
 na wolnym powietrzu
Nie wolno
• rozpalać ognia w okresie obowiązywania alarmu smogowego
• pozostawiać ognia bez nadzoru
• palić śmieci oraz produktów innych niż drzewo

NUMERY KONTAKTOWE
Służby Przeciwpożarowe Mississauga
Ochrona Przeciwpożarowa  905-896-5908
Edukacja Publiczna   905-615-4377
Administracja   905-615-3777

025/2010

WS. ROZPALANIA OGNIA 

NA WOLNYM 

POWIETRZU
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