Wraz z nadejściem chłodu problem spalania odpadów powraca
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W związku ze zbliżającym się okresem grzewczym Straż Miejska przypomina 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.

Mimo zakazów elblążanie w dalszym ciągu spalają odpady w piecach. Wczoraj, 17 września
strażnicy miejscy interweniowali w sprawie spalania odpadów w domowym piecu. Mężczyzna
spalał odpady meblowe, m.in. płytę wiórową za co został ukarany mandatem karnym w
wysokości 100 zł.

Pamiętaj!

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.
POZA OPAŁEM, W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH MOŻNA SPALAĆ TYLKO:
• papier, tekturę i drewno,
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•
•
•
•
•

opakowania z papieru, tektury i drewna,
odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych,
odpady kory i korka,
czyste trociny i ścinki drewniane,
mechanicznie wydzielone czyste odrzuty z przeróbki makulatury.

Przypominamy, że spalanie odpadów jest wykroczeniem określonym w art. 191 Ustawy o
odpadach, i zagrożone jest karą grzywny do 5 000 zł., gdy sprawa trafi do sądu. W przypadku
wdrożenia postępowania mandatowego może być nałożony mandat karny w wysokości od 20
do 500 zł. Natomiast udaremnianie lub utrudnianie kontroli jest przestępstwem z art. 225
Kodeksu Karnego i zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. W takim przypadku
postępowanie prowadzi policja lub prokuratura.
Straż Miejska wykorzystuje także specjalistycznego antysmogowego drona wyposażonego w
odpowiednie czujniki do monitorowania jakości powietrza i dzięki niemu może zidentyfikować
źródło zanieczyszczeń oraz sprawdzić komin, z którego wydobywają się niewłaściwe
substancje.
W przypadku podejrzenia spalania odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym
powietrzu należy dzwonić do Straży Miejskiej pod bezpłatny numer alarmowy 986.
Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu
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