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DBAJMY O CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK GMINY!

Mimo powtarzających się apelów i próśb o utrzymywanie czystości i porządku na posesjach
oraz na chodnikach przylegających do nich, obserwuje się, iż w stosunku do wielu z nas nie
przyniosły one pożądanego efektu. Czystość i piękno naszej Gminy zależy przede wszystkim od
nas, od tego, jak dbamy o nasze otoczenie. Tereny należące do Gminy są na bieżąco
porządkowane, gorzej jest z prywatnymi nieruchomościami i terenami do nich przyległymi.
Apelujemy aby porządkowania ww. terenów nie ograniczać do pozbierania rozrzuconych papierów.
Pozamiatajmy chodniki z piachu, liści i innych odpadów, powycinajmy wyrastające chwasty. Zachęcamy w
miarę możliwości do pobielenia krawężników co na pewno upiększy nasze otoczenie i spotęguje poczucie
czystości. Czasem niewiele trzeba, by nasze otoczenie stało się miłe dla oka. Przecież nikt nie lubi patrzeć
na rzeczy brzydkie, szare, brudne i zaniedbane.
Zbliżająca się jesień to czas porządkowania przydomowych ogrodów, grabienia liści, przycinania gałęzi
itp. Wszystkie powstałe przy tych pracach odpady są odpadami biodegradowalnymi, które należy zgodnie z
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Siewierz skompostować w
przydomowych kompostownikach lub odwieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
położonego w Siewierzu przy ul. Ściegna 11, skąd trafią do kompostowni.
Przypominamy po raz kolejny, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. Nr 2017, poz. 1289) właściciel
nieruchomości jest zobowiązany do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości. Niewywiązywanie się z powyższych obowiązków podlega zgodnie
z art. 10 ust. 2 ww. ustawy, karze grzywny. Apelujemy zatem, o dbanie o ład i porządek w Naszej
Gminie, by nie zachodziła potrzeba sięgania po ten środek karny.
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