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CO ZROBIĆ Z ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI Z OGRODÓW?

    Jesień to czas porządków w przydomowych ogrodach i działkach, podczas których powstają duże ilości
odpadów biodegradowalnych takich jak: trawa, liście, gałęzie drzew, chwasty. Zgodnie z obowiązującymi
na terenie Gminy Siewierz przepisami, odpady te należy zbierać selektywnie a następnie poddać
kompostowaniu  w  przydomowych  kompostownikach  lub  odwieźć  do  Punktu  Selektywnego
Zbierania  Odpadów Komunalnych,  położonego  w  Siewierzu  przy  ul.  Ściegna  11,  skąd  trafią  do
kompostowni.

    Do PSZOK-u odpady zbierane selektywnie mogą oddać właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz
nieruchomości, wykorzystywanych jedynie przez część roku na których znajduje się domek letniskowy,
którzy  mają  złożoną  tzw.  „deklarację  śmieciową”,  zgodnie  z  którą  dokonują  opłaty  za  odbiór  i
zagospodarowanie odpadów komunalnych. Nie ma ograniczeń w ilości oddanych do PSZOK-u odpadów
biodegradowalnych.
 
    Zgodnie z  ustawą o odpadach,  termiczne przekształcanie odpadów poza spalarnią  odpadów lub
współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Osoba, która spala odpady zielone, liście,
gałęzie w ogródku lub na działce, może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł.
 
    Ponadto,  w trakcie  spalanie  odpadów takich jak liście  czy  trawa,  powstaje  duszący dym,  który
przedostając się na sąsiednie nieruchomości zakłóca swobodne z nich korzystanie.  Art.  144 Kodeksu
cywilnego,  nakazuje  powstrzymanie  się  od  działań,  które  zakłócałyby  korzystanie  z  nieruchomości
sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i
stosunków miejscowych. Przedostanie się dymu pochodzącego z takiego paleniska w miejsce dostępne
publicznie  może  być  uznane  za  zanieczyszczenie  w  rozumieniu  art.  145  Kodeksu  wykroczeń,  które
zagrożone jest mandatem karnym w wysokości do 500 zł. 
 
    W związku z powyższym, apelujemy do wszystkich mieszkańców o dostosowanie się do obowiązujących
przepisów i niespalanie odpadów biodegradowalnych.
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