„Szanuję sąsiadów - nie spalam odpadów”
kampania edukacyjna, mająca na celu przeciwdziałanie spalaniu odpadów w
paleniskach domowych
Właśnie pod takim hasłem, już po raz kolejny Gmina Słupno rozpoczyna kampanie
edukacyjną, mającą na celu przeciwdziałanie spalaniu odpadów w domowych paleniskach.
Szczególnie w porze jesienno-zimowej odczuwalny staje się nieprzyjemny duszący odór,
który jest najczęściej wynikiem termicznego przekształcania odpadów w paleniskach
domowych. To właśnie w okresie grzewczym odnotowuje się największą emisję stężeń
zanieczyszczeń dwutlenku siarki, tlenku węgla, tlenku azotu, benzo-α-piren, jak również
zanieczyszczeń pyłowych (PM10 i PM2,5), będącej wynikiem stosowania niewłaściwego
opału w piecach.
Należy wiedzieć, iż niedopuszczalne jest spalania m.in.
 plastikowych butelek, pojemników i toreb,
 zużytych opon,
 odpadów z gumy i sztucznej skóry,
 przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 opakowań po rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin, farbach i lakierach,
 papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.
Jednakże prawo przewiduje także wykaz tych odpadów, które osoby fizyczne mogą
wykorzystywać na własne potrzeby. Lista odpadów została określona w załączniku nr 1
do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące
przedsiębiorcami
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Ponadto należy wiedzieć, iż na terenie gminy Słupno nie jest dopuszczalne spalanie
pozostałości roślinnych z uwagi na wprowadzony system selektywnej zbiórki
odpadów zielonych, określony w Regulaminie o utrzymaniu porządku i czystości na terenie
gminy Słupno.

Wobec powyższego Władze Gminy Słupno
apelują do wszystkich mieszkańców o niespalanie odpadów w piecach.
Przepisy prawa kategorycznie zabraniają termicznego przekształcania odpadów poza
spalarnią i współspalarnią. Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach nieprzestrzeganie zakazu
ich spalania, podlega karze grzywny.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 r. poz. 519
z późn. zm.) obliguje m.in. wójta gminy do sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania

przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym jego właściwością. Organ ten jest
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do przeprowadzania w jego imieniu kontroli przestrzegania i stosowania przepisów
o ochronie środowiska.
Kontrolujący są uprawnieni do:
 wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren
nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność
gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren;
 przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób
w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób
w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek
z problematyką kontroli.
Informujemy, iż każde zgłoszenie interwencyjne dot. spalania odpadów, pracownicy Urzędu
Gminy będą rozpatrywać indywidualnie, podejmując stosowną kontrolę nieruchomości osób
podejrzewanych o dokonywanie niniejszego procederu, również w obecności funkcjonariuszy
policji.

