Zakaz spalania śmieci
Przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy Brzeźnica, że obowiązuje zakaz spalania
odpadów w piecach domowych i na terenie posesji.

Czym grozi spalanie śmieci ?
Najczęściej oprócz dozwolonych materiałów opałowych w domowych piecach i
ogniskach spalaniu ulegają odpady typu: butelki plastikowe, opakowania foliowe,
niepotrzebna odzież, obuwie, metal. Spalając śmieci w domowych piecach i na
ogniskach koło naszych domów wytwarzamy ogromną ilość lotnych zanieczyszczeń. W
procesie spalania odpadów, w szczególności z tworzyw sztucznych uwalniane są do
atmosfery szkodliwe związki chemiczne, które przyczyniając się do zanieczyszczenia
powietrza, zagrażają zdrowiu i życiu ludzi. Spalanie odpadów jest dopuszczalne
wyłącznie w spalarniach - przeznaczonych do tego urządzeniach i instalacjach
posiadających zabezpieczenia ograniczające emisję do powietrza.
Dym ze spalanych w domowych piecach śmieci niestety nie tylko jest smrodliwy ale
szkodliwy dla Twojego zdrowia i zdrowia Twoich dzieci. Podczas spalania emitujemy do
atmosfery:
 pyły, które odkładając się w glebie, powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka
zanieczyszczenie metalami ciężkimi,
 tlenek węgla – trujący dla ludzi i zwierząt
 tlenek azotu – powoduje podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc.
 dwutlenek siarki - powoduje trudności w oddychaniu, a u roślin zanik chlorofilu,
czego widocznym efektem jest zamieranie blaszek liściowych
 chlorowodór,
 cyjanowodór,
 a także rakotwórcze związki dioksyny i furany. powstające w czasie spalania śmieci,
nieodwracalnie niszczą zdrowie – powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają
płód i strukturę kodu gnetycznego oraz mają działanie alergiczne. Związki te to jedne
z najsilniejszych trucizn, jakie zna ludzkość. Ich działanie toksyczne polega na
podstępnym – bo powolnym – ale niezwykle skutecznym
uszkadzaniu
rozmnażających się komórek w organizmach żywych.
Chorobotwórcze substancje przedostają się do otoczenia – znajdują się w powietrzu,
osiadają na roślinach i przedmiotach i pozostają tam długi czas.
Następnie wraz z pożywieniem np. z warzywami, owocami, zbożami, na których się
osadziły i wraz z wdychanym powietrzem, związki te dostają się do naszego organizmu.
Większość z nas jednak o tym nie wie, gdyż substancje te są niewidoczne i
niewyczuwalne węchem.
Jak można temu zapobiec ?
1) Przestrzegając obowiązującego zakazu spalania odpadów.
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.)

Art.5 ust.1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku
przez:
pkt 1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym,
pkt 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz
nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;
PRZEPISY KARNE
art.10 ust.2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega
karze grzywny.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.)
PRZEPISY KARNE
art. 191. Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów
lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

ZA PALENIE ODPADÓW GROZI
grzywna do 5 tys. zł
areszt do 30 dni
2) Segregując śmieci.
Na terenie Naszej gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów oraz dwa razy
do roku - zbiórka odpadów wielkogabarytowych, a każdy właściciel posesji ma
obowiązek posiadania pojemnika na odpady.

Zwróć uwagę !!!

Jeśli nasz sąsiad zatruwa powietrze, zapoznaj go z treścią tej
informacji.

