Jak poradzić sobie z problemem
spalania śmieci?
Poradnik 1
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Podejrzewasz, że Twój sąsiad spala śmieci,
a rozmowy z nim nie przynoszą skutku?
Zgłoś to do straży miejskiej
lub gminnej pod numerem telefonu
Możesz to zrobić anonimowo!

986

W Twojej gminie nie ma straży miejskiej lub
gminnej? – Zgłoś to, dzwoniąc do swojego
urzędu miasta lub gminy. Możesz to zrobić
anonimowo!
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska* wójt, burmistrz
i prezydent miasta sprawują kontrolę nad przestrzeganiem
przepisów o ochronie środowiska, w tym zakazu spalania
odpadów. Programy ochrony powietrza nakładają na gminy
obowiązek kontrolowania czy w domowych kotłach spalane są
odpady. Brak straży gminnej nie zwalnia z tego obowiązku.

CZEGO możesz wymagać:
1. Zgłoś podejrzenie popełnienia
wykroczenia – potwierdź
zgłoszenie mailem lub poproś
o sporządzenie protokołu
zgłoszenia na miejscu (imiennie).
2. Poproś o pobranie próbki
z paleniska i dołączenie
jej jako dowodu w postępowaniu
3. Poproś o numer zgłoszenia
i przesłanie protokołu
z przeprowadzonej kontroli
4. Poproś o przeprowadzenie
kontroli następczej, aby
upewnić się, że sąsiad zmienił
swoje nawyki.

* Art. 379 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
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Urząd Miasta nie reaguje?
— Złóż zażalenie do WIOŚ, ewentualnie do Rady Gminy lub zawiadomienie do prokuratury
za niedopełnienie obowiązków
— Nagłośnij sprawę – możesz skorzystać z mediów społecznościowych lub tradycyjnych
— Zadzwoń na Policję – jeśli masz mocne podejrzenie popełnienia wykroczenia,
Policja ma obowiązek przeprowadzenia kontroli.

?

Jak może zakończyć się kontrola, która potwierdziła spalanie odpadów?
— Mandatem – od 20 zł do 500 zł, w przypadku kontroli prowadzonej przez straż gminną/miejską.
— Karą grzywny – do 5 000 zł - kontrolujący może skierować sprawę do sądu rejonowego.
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Twój sąsiad spala odpady?
to bardzo szkodliwe dla Twojego zdrowia!
!

Podczas spalania odpadów do powietrza emitowane są niebezpieczne substancje, które dostają się do naszego
organizmu i powodują szkodliwe skutki zdrowotne. Są to między innymi: dioksyny, styren, cyjanowodór,
formaldehyd, estry kwasu alowego (alany) czy bromowane odpowiedniki dioksyn (PBDD/F).
Wspólne zanieczyszczenia podczas spalania wszystkich paliw stałych (węgiel, drewno, odpady) to:
pyły zawieszone (PM10, PM2.5, PM1), metale ciężkie, rakotwórczy benzo(a)piren, benzen i inne węglowodory
aromatyczne oraz dioksyny.
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Układ nerwowy — choroba
Alzheimera, udar mózgu,
problemy z pamięcią
i koncentracją, niepokój, depresja.

Układ nerwowy — zaburzony
rozwój dzieci, niższy iloraz
inteligencji u dzieci.

Układ oddechowy — problemy
z oddychaniem, kaszel, katar,
podrażnienie oczu, nosa i gardła.

Układ oddechowy — częstsze
infekcje – zaburzenia układu
odpornościowego, astma.

Układ oddechowy — astma,
przewlekła obturacyjna choroba
płuc, rak płuca, częste infekcje
dróg oddechowych.
Układ krwionośny — zawał serca,
choroba niedokrwienna serca,
zaburzenia rytmu serca,
niewydolność, nadciśnienie
tętnicze.
Układ rozrodczy — zaburzenia
gospodarki hormonalnej,
bezpłodność, obumarcie płodu,
przedwczesny poród,
wzmocnienie cech żeńskich
u chłopców, zmniejszenie
odsetka urodzeń dzieci
płci męskiej.
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Spalanie odpadów – czy to dozwolone?
W domowych kotłach, piecach i kominkach nie można spalać*:
Kolorowych gazet,
opakowań na jajka,
kartonów
z nadrukami

Ubrań, kaloszy,
gumowych opon,
pieluch

KSIĄŻEK

Butelek PET

Klejonych płyt
wiórowych,
płyt mdf

Foliowych toreb

Lakierowanego
drewna, starych okien,
framug, mebli,
lakierowanych
palet, odpadów
drewnianych
lakierowanych

Odpadów węglowych
– drobnego, wilgotnego
miału, mułu
i flotokoncentratu**

* Zgodnie z rozporządzeniem 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.
** Uchwały antysmogowe

! 986

GDY PODEJRZEWASZ, ŻE W TWOJEJ OKOLICY SPALANE SĄ ODPADY, KONIECZNIE
ZGŁOŚ TO STRAŻY MIEJSKIEJ, POD NUMEREM TELEFONU 986 LUB
DO URZĘDU MIASTA/GMINY.
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UCHWAŁY ANTYSMOGOWE
!
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W województwach:
małopolskim
śląskim
dolnośląskim
łódzkim
podkarpackim
lubuskim
wielkopolskim
opolskim
i mazowieckim
obowiązują uchwały antysmogowe
Uchwały nie pozwalają na:

spalanie mułów i flotokoncentratów – czyli odpadów węglowych
o bardzo drobnym uziarnieniu; a także węgla brunatnego i wilgotnej biomasy
(wilgotność powyżej 20%)
instalację kotłów, pieców i kominków nie spełniających wymagań klasy 5
lub ekoprojektu

! Ekoprojekt

wymagania dotyczące urządzeń grzewczych, określające emisyjność pyłu na poziomie 40 mg/m³,
gwarantujące dotrzymanie norm emisji w trakcie pracy przy niższym obciążeniu kotła.
Ekoprojekt określa również maksymalną emisję tlenków azotu.
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Jeśli podejrzewasz, ze sąsiad nie przestrzega przepisów uchwały antysmogowej,
tzn. spala niedozwolone paliwo lub instaluje pozaklasowy kocioł – zgłoś to
Straży Miejskiej, pod numerem telefonu 986 lub do urzędu miasta/gminy.

Za nieprzestrzeganie przepisów uchwały antysmogowej grozi mandat do 500 zł
lub kara grzywny do 5 000 zł.
Zrealizowano ze środków otrzymanych od
Fundacji im. Stefana Batorego

