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NIE PAL ŚMIECI - KONTROLE POLICJI I URZĘDNIKÓW

Alarmujące dane o fatalnej jakości naszego powietrza i akcje społeczne sprawiają, że coraz częściej
zwracamy uwagę na to, co unosi się z komina sąsiada. I słusznie. Według specjalistów stężenia
niebezpiecznych substancji są najwyższe właśnie w pobliżu dymiących kominów. Nie dziwi więc, że
mieszkańcy sami coraz częściej domagają się kontroli zawartości kotłowni sąsiada.
Widząc takie dymy w sąsiedztwie nie bądźmy obojętni! Zwróćmy uwagę sąsiadowi, a jeśli to nie pomoże,
zgłośmy problem policji. Niezależnie od tego, upoważnieni pracownicy urzędu prowadzą w terenie
kontrole nieruchomości pod kątem spalania odpadów i jakości stosowanego paliwa.
W przypadku stwierdzenia na terenie Gminy Siewierz faktu spalania odpadów w instalacjach do tego
celu nieprzystosowanych będą w stosunku do osób łamiących ustawowy zakaz, podejmowane działania w
kierunku ich ukarania.
Zgodnie z ustawą o odpadach, która wprowadza całkowity zakaz termicznego przekształcania odpadów
poza miejscami do tego przeznaczonymi za spalanie niedozwolonych materiałów grozi kara aresztu albo
grzywny. Uniemożliwienie lub utrudnianie kontroli w zakresie ochrony środowiska osobom uprawnionym
lub im pomagającym – zgodnie z art. 225 par. 1 kodeksu karnego jest zagrożone karą do trzech lat
pozbawienia wolności. Największą i nieuniknioną karą jest jednak utrata zdrowia. Nie wymierzajmy jej
sobie, domownikom i sąsiadom.
Dbajmy o środowisko! Miejmy na uwadze dobro swoje i innych ludzi. Zanieczyszczając nasze najbliższe
otoczenie, szkodzimy całej planecie!
Zapewne każdy z nas chciałby żyć w czystym, nieskażonym środowisku, odpoczywać w zielonym
pachnącym lesie, oddychać czystym powietrzem - czy tak będzie, to zależy od mądrego postępowania
każdego z nas, od naszej wrażliwości, od tego, czy zaszczepimy w naszych dzieciach troskę o ekologię.
Pomyślmy o przyszłych pokoleniach. Przecież wszyscy kochamy dzieci. Czy naprawdę chcemy skazać je na
życie w zatrutym środowisku? Czy dla tej odrobiny ciepła uzyskanego ze spalonych śmieci warto skazywać
siebie i otoczenie na wdychanie zabójczych dymów?
Oszczędności na opale powstałe wskutek spalania odpadów nie warte są ponoszenia ryzyka utraty
zdrowia przez mieszkańców opalanego w taki sposób domu oraz jego sąsiadów. Nie da się tego procederu
ukryć, gdyż na zewnątrz domu jest on widoczny i wyczuwalny. Wydobywające się z komina kłęby
duszącego, drażniącego drogi oddechowe dymu, mającego kolor bladopomarańczowy lub czerwonawy to
symptomy spalania odpadów – starych ubrań, plastikowych opakowań i innych wyrobów lub
lakierowanego drewna. Z gumy powstaje czarny, śmierdzący dym z dużą ilością kłaczków sadzy.
Ponadto przypominamy, iż od 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego obowiązuje
podjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwała antysmogowa, która wprowadza całkowity zakaz
spalania w piecach centralnego ogrzewania mułu, flotu, węgla brunatnego oraz wilgotnego drewna.
Problem niskiej emisji nie jest obojętny tutejszej władzy, dlatego też Gmina Siewierz w ramach
ograniczania niskiej emisji udziela z budżetu gminy osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym
dotacji celowej na wymianę starych, nieekologicznych źródeł ciepła (tzw. kopciuchów) na kotły
proekologiczne. Z dotacji skorzystało już 180 gospodarstw domowych na kwotę ok. 500 000,00 zł oraz
jedna wspólnota mieszkaniowa na kwotę 80 000,00 zł.
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