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Na straży czystego powietrza
Jeśli nad kominem unosi się kolorowy dym, jest pewne, że powstał w wyniku spalania zakazanych paliw, a przy okazji
prawdopodobne, że do drzwi właściciela nieruchomości zapukają strażnicy miejscy. Taki mają obowiązek, takie jest prawo,
obowiązujące od czterech miesięcy na terenie województwa śląskiego.
- Zazwyczaj kontrolujemy kotłownie po zgłoszeniach mieszkańców,
zaniepokojonych tym, co wydostaje się z kominów. Na razie jesteśmy wyrozumiali dla winowajców,
którzy do pieców wkładają nie to,
co trzeba. Pouczamy, informujemy,
zostawiamy ulotki, jasno pokazujące obowiązki mieszkańców ogrzewających mieszkania na własną rękę. Należą do nich wymiana pieców
na ekologiczne oraz zakaz spalania
mułu, flotu, węgla brunatnego i wilgotnego drewna. Podczas kontroli
mamy do dyspozycji próbki opału,
by w razie wątpliwości porównać
je ze spalanym, ale wszelkie rozwiewają faktury, z opisem zakupionego paliwa – wyjaśnia Mirosława
Uziel - Kisińska, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Zabrzu.
Zgłoszeń o śmierdzących, kolorowych dymach, które trują najbliższą okolicę i dokładają się
do smogu jest coraz więcej. – Mamy obowiązek wejść do kotłowni,
a jej właściciel ma obowiązek nas
wpuścić. Mimo tego spotkaliśmy
się już z odmową. Sprawa trafiła

do sądu. Niestety, w walce o lepsze powietrze nad Śląskiem wciąż
kluczową kwestią są finanse. Wielu mieszkańców nie stać na kupno paliwa wskazanego w uchwale
antysmogowej. Skoro za tonę trzeba zapłacić prawie tysiąc złotych,
a najniższa pensja krajowa wynosi
1,4 tys. zł netto, trudno się dziwić.
Z drugiej strony, nasze działania
byłyby skuteczniejsze, gdybyśmy
mogli przekazywać do analiz próbki pobrane z palenisk. Niestety,
wykonanie jednej kosztuje około
tysiąca złotych – dodaje Mirosława Uziel – Kisińska.
Uchwała antysmogowa obowiązuje w Śląskim od 1 września. To jeden z tych dokumentów, w który
powinni się wczytać mieszkańcy,
posiadający piece oraz taki, który
w swoim założeniu ma wpłynąć
na jakość życia wszystkich. Powietrze nad naszymi miastami,
dzięki niemu powinno się systematycznie oczyszczać. –Zabrzańskie zalicza jest do najgorszych
w regionie. Winna jest specyfika
miasta i warunki atmosferyczne.

Niska emisja, czyli dymy wydobywające się z kominów domów
to główna przyczyna smogu. | Fot. archiwum NZ.
Najwięcej szkodliwych substancji
wydostaje się z kominów domów
jednorodzinnych i wielorodzinnych, posiadających indywidualne ogrzewanie. A takich w Zabrzu
jest bardzo dużo – mówi Andrzej
Szczygieł, naczelnik Wydziału Mo-
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nitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.
Jedny m z najważniejszych
obowiązków, nałożonych przez
uchwałę antysmogową jest ten
dotyczący instalowania nowo-

czesnych, ekologicznych kotłów.
Wszystkie mają takie być do 2027
roku. Zanim jednak do atmosfery zacznie trafiać mniej dymów
z kominów, korzystający z kotłów
centralnego ogrzewania mają czas
na zainwestowanie w ekologiczne
urządzenia. Przyjęto trzy graniczne daty. Na pierwszy ogień pójdą 10
– letnie i starsze kotły. Muszą być
wymienione na klasę 5 do końca
2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły od 5-10 lat, powinni wymienić
je do końca 2023 roku, a posiadacze
najmłodszych mają czas do końca
2025 roku. Do trzech dat, dopisano czwartą, dodatkową. Powodem
jest obowiązujące do 2016 roku
dofinansowanie do zakupu urządzeń klasy 3 i 4. Ci, którzy z niego skorzystali mają czas na kupno
nowych do roku 2027. Natomiast
ten, kto buduje dom i zamierza
go ogrzewać węglem lub drewnem,
będzie miał obowiązek zainstalować kotły klasy 5 po 12 miesiącach
od dnia wejścia w życie uchwały
antysmogowej.
MARZENA PIECHOWICZ-GRUDA
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Hasioki na medal!

Prezenty za wiedzę
o segregacji śmieci

Z

Zapraszamy do udziału w ekologicznej zabawie, związanej z segregacją odpadów.
Wystarczy drogą mailową, na adres: redakcja@nowinyzabrzanskie.pl, wysłać odpowiedź na pytanie: Co oznacza prezentowany poniżej znak graficzny, który umieszczany jest na opakowaniach niektórych produktów, zarówno tych spożywczych,
jak i zabawek czy kosmetyków.

Dwóch czytelników z tych, którzy do najbliższego poniedziałku, 11 grudnia,
do godz. 10.00, udzielą prawidłowej odpowiedzi, obdarujemy upominkiem, przygotowanym przez firmę .A.S.A., zajmującą się w naszym mieście odbiorem i zagospodarowaniem odpadów.
Laureatów poinformujemy drogą mailową, a po odbiór prezentów zaprosimy do naszej redakcji, z dowodem tożsamości i bieżącym wydaniem Nowin Zabrzańskich.
/KW/

apraszamy do naszej fotograficznej zabawy, promującej
estetyczne, ale przede wszystkim uporządkowane miejsce
śmietnikowe, bez walających się
obok rupieci. Tak w gruncie rzeczy powinny wyglądać wszystkie śmietniki w całym mieście.
Chcemy promować takie pozytywne przykłady
Na zdjęciu przedstawiamy
wzorcowy przykład. Może zainspiruje on kolejne wspólnoty
mieszkaniowe i zarządców nieruchomości, by tworzyły takie
uporządkowane miejsca na śmietniki? Czekamy na zdjęcia czytelników, którzy podobne, dobre przykłady zauważyli w najbliższej okolicy. Autorów ciekawych ujęć nagrodzimy drobnym
upominkiem, ufundowanym przez firmę .A.S.A., zajmującej
się odbiorem i wywozem śmieci w naszym mieście. Tym razem będzie to zestaw kalendarzy na 2018 rok!
Zdjęcia, wraz z opisem, można nadsyłać na adres: redakcja@
nowinyzabrzanskie.pl. Wybrane zaprezentujemy w kolejnym
„Zielonym Zakątku” Zapraszamy!
/KW/
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

