GROŹNE SPALANIE ŚMIECI A W SZCZEGÓLNOŚCI PLASTIKÓW !!!
Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego rozpoczął się proces intensywnego spalania śmieci,
a w szczególności odpadów plastikowych w piecach domowych przez mieszkańców naszej gminy.
Sygnały, które wpływają do Urzędu Gminy w Łęczycach często od bezradnych sąsiadów, którzy
zmuszeni są wdychać trujące substancje, są zatrważające.
Dlatego też, mając na uwadze przede wszystkim zdrowie mieszkańców oraz ochronę środowiska
w naszej gminie, Wójt Gminy Łęczyce informuje, iż w najbliższym czasie inspektor ds. ochrony
środowiska wraz z funkcjonariuszami Policji będzie dokonywał interwencji na wskazanych posesjach.
Osoby, które zostaną „przyłapane" na spalaniu odpadów muszą się liczyć z surowymi karami, gdyż
obowiązuje ustawowy ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach
domowych.
PAMIĘTAJ!!! DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ODPADÓW
NIE WOLNO SPALAĆ:
•

wszelkich przedmiotów z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych,

•
•
•
•
•
•
•

zużytych opon i innych odpadów z gumy,
odzieży, obuwia,
elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych,
sztucznej skóry,
opakowań po farbach, lakierach,
opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

CZYM GROZI SPALANIE ODPADÓW:
• pyły z metalami ciężkimi - powodują zagrożenie białaczką,
• tlenki azotu - podrażniają i uszkadzają płuca,
• tlenek węgla - wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia transport tlenu w organizmie,
• dwutlenek siarki - powoduje trudności w oddychaniu,
• chlorowodór - tworzy z parą wodną kwas solny (silnie żrący),
• cyjanowodór - tworzy z parą wodną kwas pruski - blokuje nieodwracalnie oddychanie tkankowe,
• dioksyny i furany - powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płody i strukturę kodu
genetycznego oraz mają działanie alergiczne.
Spalanie plastików w piecach domowych to najgorszy z możliwych sposób pozbywania się odpadów
z tworzyw sztucznych. Uwalniające się z dymem substancje są silnie toksyczne i negatywnie wpływają
na życie nasze, naszych bliskich, roślin, zwierząt. Podczas procesu spalania np. plastikowych opakowań,
folii, czy też gumy uwalnia się do powietrza atmosferycznego jak wspomniano wyżej wiele szkodliwych
i trujących substancji.
Spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, a przede wszystkim szkodzimy sobie.
Dlatego też, aby interwencje, o których mowa przyniosły właściwy efekt. Wójt Gminy Łęczyce zwraca
się z prośbą do mieszkańców gminy, aby reagowali na każdy przypadek spalania śmieci w piecach
domowych oraz niezwłocznie zgłaszali ten fakt inspektorowi ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy
Łęczyce.

