Apel Straży Miejskiej w Trzciance

Szanowni Mieszkańcy
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zanieczyszczeniem powietrza tzw. „smogiem”, tutejsza Straż Miejska, zwraca
się z prośbą do wszystkich mieszkańców Trzcianki o niepalenie odpadami
w domowych instalacjach centralnego ogrzewania!!!

W myśl art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 672, ze zm.), obok marszałka województwa
i starosty, organ wykonawczy gminy sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania
przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym jego właściwością. W ust. 2
wskazano wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, jako organ, który może
upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych podległych mu pracowników
administracji samorządowej lub funkcjonariuszy straży gminnej(miejskiej), między
innymi w zakresie spalania odpadów na terenie gospodarstw domowych. Wszyscy
funkcjonariusze Straży Miejskiej w Trzciance posiadają takie upoważnienie. Osoby
upoważnione do kontroli, są między innymi uprawnione do:

• wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości
osoby fizycznej, jak również do jej mieszkania w godzinach od 6.00 do 22.00,
• przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności
kontrolnych,
• żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania
osób,
• żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających
związek z problematyką kontroli.
W celu zagwarantowania właściwego przebiegu kontroli, osoba kontrolowana
obowiązana jest umożliwić przeprowadzanie kontroli, a w szczególności dokonanie
czynności wymienionych powyżej. W przypadku nieuczynienia tego, grozi jej
odpowiedzialność karna, wynikająca z art. 225 par. 1. kodeksu karnego, który
stanowi: „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony
środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia
wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”
Niemniej jednak, trzeba podkreślić, iż w przypadku naruszenia szeroko
pojętych przepisów o ochronie środowiska, do których również należy spalanie
odpadów, strażnicy miejscy mogą jedynie przeprowadzać kontrole u osób fizycznych.
W innych przypadkach naruszenia ww. prawa, organem właściwym
do przeprowadzenia kontroli jest wojewódzki inspektor ochrony środowiska.
Termiczne przekształcanie odpadów, czyli ich spalanie, zgodnie z treścią art.
155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987, ze zm.)
może odbywać się wyłącznie w spalarniach lub w współspalarniach odpadów.
Niemniej jednak art. 27 ust. 10 pkt 1 cytowanej ustawy, jak również wydane na jego
podstawie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie
listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące
przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93), stanowią odstępstwo
od tej reguły, umożliwiając wykorzystanie niektórych odpadów jako paliwo, ale
wyłącznie w instalacjach centralnego ogrzewania. Nie można ich np. spalić
w ognisku na wolnym powietrzu. Do odpadów tych należą:
◦ wytłoki i inne odpady pochodzące z przetwórstwa produktów roślinnych
z wyłączeniem odpadów z produkcji pasz i roślin;
◦ odpady kory i korka, powstałe z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt
i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury;
◦ trociny, wióry oraz ścinki, pochodzące z przetwórstwa drewna, pod
warunkiem, że nie zawierają substancji niebezpiecznych oraz nie pochodzą
z obróbki płyt wiórowych;
◦ drewno (w tym również opakowania z drewna), pod warunkiem, że nie jest
zanieczyszczone różnego rodzaju impregnatami i powłokami ochronnymi
oraz substancjami niebezpiecznymi;
◦ odpady drewna z pielęgnacji zadrzewień;

◦ opakowania z papieru i tektury – (dopuszcza się do wykorzystania jako
paliwo wyłącznie własnych odpadów, wytworzonych przez osobę fizyczną
lub jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą lub odpadów
wykorzystanych wcześniej przez tę osobę lub jednostkę organizacyjną do
przeprowadzek):
◦ opadowa masa roślinna, dopuszcza się do wykorzystania jako paliwo tylko
i wyłącznie własnych odpadów.
Ponadto, dopuszcza się możliwość wykorzystania jako paliwo odpadów
pochodzących z targowisk, do których należą:
• odpady ulegające biodegradacji, czyli takie które ulegają rozkładowi
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
• kartony - (dopuszcza się do wykorzystania jako paliwo wyłącznie własnych
odpadów, wytworzonych przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną
niebędącą przedsiębiorcą lub odpadów wykorzystanych wcześniej przez tę
osobę lub jednostkę organizacyjną do przeprowadzek).
Osoba, która wbrew art. 155 ustawy o odpadach, dokonuje spalania
odpadów w domowych piecach, innych niż wymienione w cytowanym
rozporządzeniu, popełnia wykroczenie określone w art. 191 ww. ustawy,
co w konsekwencji może skończyć się dla niej ukaraniem mandatem karnym
w wysokości do 500 zł lub skierowaniem wobec niej wniosku o ukaranie
do Sądu. Sąd natomiast taką osobę, może ukarać grzywną nawet do 5000 zł.

Pamiętaj spalanie odpadów może dużo kosztować!!!
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