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PORZĄDKI W DOMACH I NA NIERUCHOMOŚCIACH

    Wiosna, to czas w którym robimy porządki w domu i ogrodzie, prowadzimy różnego rodzaju naprawy
oraz remonty. W trakcie porządków warto zwrócić uwagę, czy teren wokół nieruchomości również nie
wymaga uporządkowania. Jeśli tak, to go posprzątajmy. Utrzymanie czystości i porządku na chodniku
położonym przy nieruchomości jest obowiązkiem jej właściciela.

    Wielu z nas to właściciele nieruchomości niezamieszkałych - o nie również warto zadbać. Zarośnięta
łąka czy pole, to dobre miejsca do rozmnażania się różnego rodzaju organizmów np.: komarów, os, płazów,
gadów,  dzikich  zwierząt,  a  sucha  roślinność  stanowi  zagrożenie  pożarowe.  Nie  dbając  o  takie
nieruchomości,  umożliwiamy dzikim zwierzętom wejście na tereny wykorzystywane przez nas i  nasze
dzieci, czego konsekwencją mogą być nieszczęśliwe wypadki z ich udziałem. Zaniedbana nieruchomość
może również stać się problemem dla osób mieszkających w jej pobliżu, bo właśnie przewróciło się suche
drzewo i uszkodziło ogrodzenie lub w zaroślach mieszkają lisy i podkradają domowe ptactwo.

    Dlatego już dziś zaplanujmy jak o nią zadbać. Jakie zabiegi pielęgnacyjne i porządkowe są potrzebne,
aby nikt nie miał powodów do wnoszenia skarg, że nie wykonujemy ciążących na nas, jako właścicielach,
obowiązków. Zainteresujmy się tym, co dzieje się z  naszą własnością.  Nie stwarzajmy warunków do
pozbywania się odpadów. Nie przyczyniajmy się do powstawania różnego typu zagrożeń np.: pożarów,
plag much czy komarów.

    W trakcie porządków pamiętajmy również o tym, aby powstałe w trakcie prac odpady zagospodarowane
zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami, a nie wyrzucone do pobliskich rowów czy lasów, gdzie stają
się  zagrożeniem  dla  całego  środowiska  naturalnego.  Takie  zachowanie  jest  sprzeczne  z  prawem  i
zagrożone  sankcją  karną.  Zachęcamy  do  kompostowania  odpadów  biodegradowalnych  na
nieruchomościach.  W  ten  sposób  zmniejszamy  ilość  przekazywanych  do  przetworzenia  odpadów  i
zyskujemy cenny kompost, który można wykorzystać do użyźnienia ogrodu.

    Gmina Siewierz przekazała nieodpłatnie 3000 kompostowników właścicielom nieruchomości, którzy są
objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w celu wspierania gospodarki bioodpadami.
Niebawem  kolejne  100  kompostowników  zostanie  przekazanych  właścicielom  nieruchomości
zamieszkałym na terenie gminy po 1 października 2019 r., którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi.  Informacja  o  sposobie  pozyskania  kompostownika  będzie
umieszczona na oficjalnej stronie Miasta i Gminy Siewierz (www.siewierz.pl) oraz na portalu Facebook na
fanpage’u Gminy Siewierz (https://pl-pl.facebook.com/GminaSiewierz).
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