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ZALECENIA DOTYCZĄCE ….

...palenia ognisk

      Kiedy decydujemy się rozpalić ognisko na naszej działce, by się przy
nim zrelaksować,  czy  upiec  kiełbaskę,  musimy pamiętać,  że  do jego
rozpalenia należy używać drewna odpowiednio wysuszonego, przez co
należy  rozumieć,  zgodnie  z  uchwałą  „antysmogową”  sejmiku
województwa śląskiego, drewno o wilgotności nieprzekraczającej 20%. 
 Przestrzegać  także  należy  przepisów  przeciwpożarowych  -
rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji
w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów
budowlanych i terenów. Nie wolno rozpalać ognia:

 w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych, 
 w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej, 
 w  odległości  mniejszej  niż  10  m  od  miejsc  występowania

palnych płodów rolnych, 
 w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu. 

      Ogień nie może również przeszkadzać sąsiadom, jeśli nasze ognisko,
a dokładniej  dym, który produkujemy, jest zbyt uciążliwy dla sąsiadów
mogą nas podać do sądu za naruszenie „prawa sąsiedzkiego”, zgodnie
z  Kodeksem  cywilnym.  Jeśli  dym  ucieka  na  drogę  i  zagraża
bezpieczeństwu może interweniować policja. 

...spalania pozostałości roślinnych

  Jesień  to  okres przygotowań naszych  ogrodów do zimy,  a  zatem
pozbywania  się  zeschłych  liści,  gałęzi,  drzew  i  chwastów,  przede
wszystkim  poprzez  ich  spalanie.  Dym  unoszący  się  nad  ogrodami
i  działkami  przeszkadza  wielu  mieszkańcom.  Paląc  odpady  roślinne
czasem nie do końca zdajemy sobie  sprawę,  że  działamy niezgodnie
z prawem.

  Pamiętajmy,  że  przepisy  zabraniają  palenia  resztek  roślinnych,
wynika  to  z  art.  31  ust.  7  Ustawy  o  odpadach,  który  dopuszcza
spalanie  zgromadzonych  pozostałości  roślinnych  poza  instalacjami
i  urządzeniami  tylko  wtedy,  gdy  nie  są  one  objęte  obowiązkiem
selektywnego zbierania.  Na terenie  Gminy  Ornontowice prowadzone
jest selektywne odbieranie bioodpadów, a więc tym samym obowiązuje
zakaz ich spalania.

  Nie wolno również palić liści w rodzinnych ogródkach działkowych.
Zakaz spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych
znajdziemy w regulaminie uchwalonym przez Krajową Radę Polskiego
Związku Działkowców (§68 pkt 5 Regulaminu).
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