Paląc śmieci trujemy siebie i swoich najbliższych!
W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym Urząd
Gminy w Boronowie informuje o ustawowym zakazie palenia śmieci zarówno
w piecach i kotłowniach domowych, jak i na wolnym powietrzu.
Domowe piece i kotłownie nie są przystosowane do spalania
odpadów, gdyż posiadają zbyt niską temperaturę i w efekcie wytwarzają
trujące substancje gazowe mi in. dwutlenek siarki (SO 2), tlenek węgla (CO), tlenki azotu
(Nox), a nawet dioksyny, furany, chlorowodór i cyjanowodór oraz liczne metale ciężkie.
Każdy z tych związków ma negatywny wpływ na życie i zdrowie ludzi oraz jakość
środowiska, w którym żyjemy. Zanieczyszczenia w postaci (SO2) mogą być u ludzi
przyczyną trudności w oddychaniu, CO wiąże czerwone krwinki, utrudniając transport tlenu
w organizmie. Nox podrażniają i uszkadzają płuca oraz mogą, podobnie jak metale ciężkie,
odkładać się w glebie, powodując zanieczyszczenie owoców i warzyw, które spożywamy.
Szczególnie niebezpieczne są jednak dioksyny i furany, które należą do najbardziej
trujących i rakotwórczych substancji na świecie. Uszkadzają wątrobę, płuca, nerki,
a ponadto zwiększają ryzyko powstawania nowotworów.
Palenie śmieci jest niekorzystne także dla pieca i przewodów kominowych.
Na ściankach osadza się trudna do usunięcia tzw. sadza mokra, co może prowadzić do
zapalenia się przewodów, a w ostateczności do pożaru całego domu. Zatkany komin to
także przyczyna zatruć niewidocznym i bezwonnym czadem.
Jednocześnie przypominamy, że w domowych piecach i kotłowniach można
spalać tylko:
• węgiel, koks,
• drewno, trociny, wióry pod warunkiem, że nie są zanieczyszczone impregnatami
i powłokami ochronnymi,
• odpady z kory i korka,
• papier, tekturę i karton.
Za palenie odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym, a więc np. w domu
lub na podwórku grożą sankcje karne wynikające z art. 191 ustawy o odpadach. Spalanie
śmieci karane jest mandatem do 500 zł albo przez sąd grzywną nawet do 5 000 zł.
Postępowanie o ukaranie sprawcy następuje w trybie określonym w Kodeksie
postępowania w sprawach o wykroczenia.

