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Kontrola trującego dymu
1063 kontrole domowych palenisk przeprowadzili zabrzańscy strażnicy
miejscy, w czasie całego ubiegłego 2018 roku. W większości tych
przypadków funkcjonariuszy alarmowali mieszkańcy, bo niepokoił ich
gęsty, gryzący dym z kominów.

Czym palimy w domowych piecach? Strażnicy miejscy mogą kontrolować domy,
z kominów których unoszą się duszące dymy. | Foto K. Włodarczyk
- Od stycznia do 27 grudnia 2018
prowadziliśmy 1154 sprawy, dotyczące podejrzenia spalania odpadów w domowych piecach. Skontrolowaliśmy 1063 paleniska. W czasie tych kontroli ujawniliśmy 149
przypadków spalanie odpadów lub
używania niewłaściwego paliwa.
Ukaraliśmy 68 sprawców mandatem
karnym, na łączną kwotę 5 230 zł.
Kolejnych 81 właścicieli pouczyliśmy. W pozostałych przypadkach
kontrola nie wykazała żadnych
nieprawidłowości - poinformował
nas Arkadiusz Półtorak, zastępca
komendanta zabrzańskiej Straży
Miejskiej.
Strażnicy przyznają, że zazwyczaj interweniują po zgłoszeniach
mieszkańców, zaniepokojonych
tym, co wydostaje się z kominów

na ich osiedlach. Dodają jednak,
że w przypadkach uzasadnionego podejrzenia spalania odpadów
również samodzielnie inicjują ta-

brunatnego. - W październiku,
dzięki uprzejmości Zabrzańskiego Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, braliśmy udział w szkoleniu z zakresu pobierania próbek
materiału paleniskowego do przeprowadzenia analizy chemicznej.
Obecnie pierwsza tak pobrana
próbka materiału z pieca została
przekazana do analizy i oczekujemy na wyniki badań - wyjaśnia
Arkadiusz Półtorak.
Jak wygląda kontrola strażników w domowych kotłowniach?
Warto wiedzieć, że strażnicy
miejscy mają prawo zapukać
do mieszkań w godz. od 6.00
do 22.00, a do zakładów pracy
całodobowo. Wraz z lokatorem
zaglądaj do środka pieca, starają się ustalić co zostało włożone do jego wnętrza, a także
sprawdzają, jakie mieszkańcy
przygotowali materiały do spalenia. Mogą też poprosić o fakturę
na zakupiony węgiel, co często
rozwiewa wszelkie wątpliwości
co do gatunku węgla. Warto, by
mieszkańcy przechowali takie
dokumenty, by w razie wątpliwości udostępnić je do wglądu. - Każda kontrola kończy się
sporządzeniem protokołu, jeden
jej egzemplarz otrzymuje osoba kontrolowana. W przypadku potwierdzenia, że w piecu
były spalane odpady, strażnicy
mogą nałożyć mandat lub tylko
pouczenie. Wymierzając karę
zawsze bierzemy pod uwagę rozmiar szkody, stopień winy, pobudki,
sposób działania, jak również warunki osobiste i majątkowe sprawcy, jego zachowanie po popełnieniu
wykroczenia. Staramy się jednak,
by przede wszystkim uświadamiać

Strażnicy miejscy przyznają, że zazwyczaj interweniują
po zgłoszeniach mieszkańców, zaniepokojonych tym, co
wydostaje się z kominów na ich osiedlach. Dodają jednak,
że w przypadkach uzasadnionego podejrzenia spalania
odpadów również samodzielnie inicjują takie kontrole.
kie kontrole. Obecnie do dyspozycji mają urządzenie do pomiaru
wilgotności drewna, są po szkoleniach z umiejętności rozpoznawania miału węglowego, mułu węglowego, flotokoncentratu węglowego,
węgla typu orzech I i II oraz węgla

mieszkańców, by nie spalali w domowych piecach niedozwolonych
mułów czy śmieci - tłumaczy Arkadiusz Półtorak, zastępca komendanta zabrzańskiej Straży Miejskiej.

ABC segregacji odpadów komunalnych
Nie wyrzucajmy do pojemników na śmieci zmieszane
tych odpadów, które mogą być poddane recyklingowi.
Znaczną część naszych domowych śmieci
można przerobić lub ponownie wykorzystać.
Niebieskie pojemniki na PAPIER
WRZUCAJ:
• opakowania z papieru, karton,
tekturę (także falistą),
• katalogi, ulotki, prospekty,
• gazety i czasopisma, papier
szkolny i biurowy, zadrukowane
kartki,
• zeszyty i książki,
• papier pakowy,
• torby i worki papierowe.
NIE WRZUCAJ:
• ręczników papierowych i zużytych
chusteczek higienicznych,
• papieru lakierowanego
i powleczonego folią,
• papieru zatłuszczonego
lub mocno zabrudzonego,
• papierowych worków po nawozach,
cemencie i innych materiałach
budowlanych,
• tapet,
• pieluch jednorazowych
i podpasek,
• zatłuszczonych jednorazowych
opakowań z papieru i naczyń
jednorazowych,
• ubrań.
Żółte pojemniki na
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
WRZUCAJ:
• odkręcone i zgniecione
plastikowe butelki po napojach,
nakrętki,
• plastikowe opakowania
po produktach spożywczych,
• opakowania wielomateriałowe
(np. kartony po mleku),
• opakowania po środkach
czystości (np. proszkach
do prania), kosmetykach
(np. szamponach,
paście do zębów) itp.,
• plastikowe torby, worki,
reklamówki, inne folie,
• aluminiowe puszki
po napojach i sokach,
• puszki po konserwach,
• folię aluminiową,
• metale kolorowe,
• kapsle, zakrętki od słoików.
NIE WRZUCAJ:
• butelek i pojemników
z zawartością,
• opakowań po lekach i zużytych
artykułów medycznych,
• opakowań po olejach
silnikowych,
• części samochodowych,
• zużytych baterii i akumulatorów,
• puszek i pojemników po farbach
i lakierach,
• zużytego sprzętu RTV i AGD.

Zielone pojemniki na SZKŁO
WRZUCAJ:
• butelki i słoiki po napojach
i żywności
• (w tym butelki po napojach
alkoholowych i olejach roślinnych),
• szklane opakowania
po kosmetykach
NIE WRZUCAJ:
• ceramiki, doniczek, porcelany,
fajansu, kryształów,
• szkła okularowego, szkła
żaroodpornego,
• zniczy z zawartością wosku,
• żarówek i świetlówek, reflektorów,
• opakowań po lekach,
• rozpuszczalnikach, olejach
silnikowych,
• luster, szyb okiennych i zbrojonych,
• monitorów i lamp telewizyjnych,
termometrów.
Brązowe pojemniki na
ODPADY ULEGAJĄCE
BIODEGRADACJI
WRZUCAJ:
• odpadki warzywne i owocowe
(w tym obierki itp.),
• gałęzie drzew i krzewów, skoszoną
trawę, liście, kwiaty,
• trociny i korę drzew.
NIE WRZUCAJ:
kości zwierząt,
odchodów zwierząt,
popiołu,
leków,
drewna impregnowanego, płyt
wiórowych i MDF,
• ziemi i kamieni,
• innych odpadów komunalnych
(w tym niebezpiecznych).
•
•
•
•
•

Czarne pojemniki na
ODPADY ZMIESZANE
WRZUCAJ:
odpady, których nie można
zakwalifikować do żadnej innej
kategorii, kompletnie wygaszony
popiół z pieca, kominka i grilla, zużyte
środki higieny osobistej, resztki
po posiłkach (np. wędliny, mięsa
i kości), tłusty i zabrudzony papier
(np. papier po maśle lub margarynie),
opakowania po olejach spożywczych
NIE WRZUCAJ:
leków, chemikaliów, sprzętu
elektrycznego i elektronicznego,
baterii, odpadów rozbiórkowych
i budowlanych, zużytych
akumulatorów, odpadów
wielkogabarytowych oraz innych
odpadów niebezpiecznych
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