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KONTROLE TERENOWE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W ZAKRESIE SPALANIA
ODPADÓW

Kontrole terenowe w gospodarstwach domowych w zakresie
spalania odpadów

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz informuje, iż zgodnie z Planem Działań Krótkoterminowych (PDK)
przyjętym przez Sejmik Województwa Śląskiego dnia 18 grudnia 2017 r. jako część „Programu ochrony
powietrza dla województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji
w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”, gminy są obowiązane do realizacji działań mających na celu
poprawę jakości powietrza.

W ramach walki  z  niską emisją na terenie Gminy Siewierz upoważnieni  pracownicy tut.  Urzędu
prowadzą w asyście funkcjonariuszy Policji kontrole terenowe w gospodarstwach domowych w zakresie
spalania odpadów w piecach c.o i jakości stosowanego paliwa. Podczas czynności kontrolnych mieszkańcy
informowani  są  o  zakazie  spalania  śmieci,  konieczności  stosowania  dobrej  jakości  paliwa,  sankcjach
karnych za pozbywanie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami prawa oraz o obowiązującej na
terenie  województwa śląskiego  uchwale  antysmogowej.  Ponadto  mieszkańcy  otrzymują  pakiet  ulotek
informacyjno – edukacyjnych.

Kontrola prowadzona jest w sposób zupełnie wyrywkowy.

Nadmieniam, iż 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.

Ponadto informuję,  iż  już  niebawem z  budżetu gminy będzie  można uzyskać dofinansowanie  na
realizację  zadań  polegających  na  demontażu  i  utylizacji  wyrobów  zawierających  azbest,  budowie
biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wymianie starych pieców węglowych na kotły
gazowe  c.o.,  olejowe  c.o.,  gazowo-olejowe  c.o.,  elektryczne  c.o.  oraz  kotły  na  biomasę  spełniające
wszystkie  parametry  związane  ze  sprawnością  urządzenia  oraz  emisją  zanieczyszczeń  do  powietrza,
odpowiadające 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012 lub ECODESIGN, które uzyskały certyfikat wystawiony
przez akredytowaną jednostkę badawczą.

Szczegółowe informacje na temat dotacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Siewierz, pok. 24 lub dzwoniąc pod nr tel. 32 64 99 443-445.

Serdecznie zachęcam mieszkańców gminy do skorzystania z dotacji.
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