
Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2020-03-16 14:35:03

MIESZKANIEC GMINY SIEWIERZ PRZYŁAPANY NA PODRZUCANIU ODPADÓW

Mieszkaniec Gminy Siewierz przyłapany na podrzucaniu
odpadów

W dniu 14 marca 2020 r. mieszkaniec sołectwa Brudzowice dokonał podrzucenia odpadów remontowo
- budowlanych w okolice ul. Krakowskiej w Siewierzu. Odpady zostały przywiezione na przyczepie przez
ww. osobę samochodem osobowym marki Volkswagen.

Fakt podrzucenia odpadów został sfotografowany przez świadka zdarzenia i niezwłocznie zgłoszony
na  Komisariat  Policji  w  Siewierzu,  celem  podjęcia  działań  mających  na  celu  ukaranie  sprawcy  i
zobowiązanie go do uporządkowania terenu.

Informujemy, iż problem nielegalnego pozbywania się odpadów w okolice ul. Krakowskiej jest znany
tutejszemu Organowi.

Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Siewierz prowadzi w tej
sprawie  postępowanie  wyjaśniające  zmierzające  do  usunięcia  gruzu  i  zabezpieczenia  terenu  przed
nielegalnym składowaniem na nim odpadów.

Przypominamy, iż w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel
nieruchomości może bez dodatkowej opłaty oddać 100 kg na rok odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
pochodzących z remontów prowadzonych samodzielnie. Nadwyżka odpadów budowlanych i rozbiórkowych
ponad limitowane 100 kg również zostanie odebrana ale za dodatkową opłatą określoną przez firmę
obsługującą PSZOK.

Nadmieniamy, iż zgodnie z art. 154 § 2 stawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, kto na
nienależącym do niego gruncie leśnym lub rolnym wyrzuca śmieci podlega karze grzywny do 1000 złotych
albo karze nagany.

Ostatnimi czasy na terenie Gminy Siewierz obserwujemy nasilający się proceder podrzucania śmieci w
różnych pakunkach, siatkach, a nawet workach do lub obok koszy ulicznych. Przypominamy, że kosze
uliczne  nie  służą  do  odbioru  odpadów powstałych  w gospodarstwach indywidualnych  czy  w wyniku
prowadzenia działalności gospodarczej. Proceder podrzucania śmieci wprost na ulicę o każdej porze, a
nawet  w  niedziele  i  święta  ma  szczególne  nasilenie  w  Siewierzu  przy  ulicy  Rynek.  Tego  rodzaju
zachowania osób niszczą wysiłki czynione na rzecz poprawy wizerunku miasta oraz stanu środowiska i nie
mogą być tolerowane. Osoby dopuszczające się takich zachowań będą karane.

Pamiętajmy, że środowisko naturalne jest dobrem, o które trzeba dbać. Każdy z nas powinien zdawać
sobie sprawę, że zanieczyszczając środowisko oddziałuje negatywnie na drugiego człowieka. Nie jesteśmy
w stanie ustrzec się przed konsekwencjami zanieczyszczenia, ale możemy mieć wpływ na jego rozmiary.
Warto zatem poważnie potraktować ten problem, a przede wszystkim mieć też dobro innych na względzie.
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