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W związku z okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom miasta
Elbląga, iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na
terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Jest to związane nie tylko z
regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie i
życie mieszkańców Elbląga.
PAMIĘTAJ !!!
DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ŚMIECI !
NIE WOLNO SPALAĆ:
•
plastikowych pojemników i butelek po napojach,
•
zużytych opon
•
innych odpadów z gumy,
•
przedmiotów z tworzyw sztucznych,
•
elementów drewnianych pokrytych lakierem,
•
sztucznej skóry,
•
opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
•
opakowań po farbach i lakierach,
•
pozostałości farb i lakierów,
•
plastikowych toreb z polietylenu,
•
papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.
W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH MOŻNA SPALAĆ TYLKO - POZA OPAŁEM:
•
papier, tekturę i drewno
•
opakowania z papieru, tektury i drewna
•
odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych
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•
•
•

odpady kory i korka
trociny, wióry i ścinki
mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.

Mając na uwadze zdrowie nas wszystkich, Straż Miejska rozpoczęła kontrolę palenisk
domowych, zwłaszcza w budynkach z których wydostający się dym z kominów może
wskazywać na spalanie szkodliwych odpadów. Funkcjonariusze mogą wejść do budynku
by zweryfikować czym właściciel nieruchomości pali w piecu. Osoby "przyłapane" na
spalaniu odpadów powinny się liczyć z surowymi sankcjami !!!
WAŻNE TELEFONY Jeżeli są Państwo świadkami spalania odpadów, mogą Państwo
zgłosić ten fakt pod nr tel. 55 239 30 34 lub tel. alarmowy 986.
Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 Ustawy o odpadach,
podlega karze aresztu albo grzywny.
Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat
w wysokości do 500 zł lub kara grzywny do wysokości 5000 zł, gdy sprawa zostanie
skierowana do Sądu.
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