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Widziałeś porzucone śmieci? Daj znać - apel z
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Początkiem marca 2020 roku informowaliśmy o kolejnych odpadach porzuconych na
terenie powiatu cieszyńskiego. Tym razem padło na Cisownicę, gdzie znaleziono 13
pojemników z nieznaną zawartością. Porzucone odpady w ostatnich tygodniach są sporym
problemem w regionie, dlatego władze miast i gmin proszą o zwracanie uwagi na
podejrzane sytuacje.

fot. strona Sylwii Cieślar w mediach społecznościowych

Zgodnie z prawem, składowanie odpadów i substancji niebezpiecznych, czy chemicznych (z takimi prawdopodobnie
mamy styczność na terenie powiatu cieszyńskiego – zgodnie z danymi udostępnionymi przez WIOŚ w Katowicach w
większości dotychczas znalezionych pojemników znajdowały się odpady lakiernicze) może mieć miejsce tylko na
terenach wyznaczonych. Osoby produkujące takie odpady oraz składujące podlegają restrykcyjnym przepisom,
które mają na celu zminimalizowanie zagrożenia zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska. Pojemniki znalezione w
Gminie Goleszów były szczelne, jednak w przypadku pojawienia się nieszczelności, istnieje ryzyko wystąpienia
skażenia.
Dbałość o środowisko naturalne leży w interesie każdego człowieka, dlatego właśnie wciąż pojawiają się apele,
dotyczące obserwacji i zgłaszania podejrzanych sytuacji. Dzięki temu mamy szansę zniwelować ryzyko pojawienia się
skażenia o ocalić lasy przed zanieczyszczeniem. Z apelem o pomoc do mieszkańców gminy zwróciła się m.in. Sylwia
Cieślar — Wójt Gminy Goleszów — We wtorek, 3 marca w Cisownicy w lesie na Budzinie ujawniono 13
pojemników z nieznaną zawartością. Osobiście wraz z pracownikami Referatu Planowania Przestrzennego

i Ochrony Środowiska goleszowskiego urzędu gminy, a także strażakami i policjantami, uczestniczyłam w
oględzinach miejsca, w którym podrzucone zostały 20 i 30-litrowe pojemniki. W związku z zaistniałą
sytuacją zwracam się z prośbą do mieszkańców naszej gminy o zwracanie szczególnej uwagi na podejrzane
sytuacje, a także samochody, którymi wywożone są do lasów odpady. Proszę o zgłaszanie takich
przypadków do odpowiednich służb. W przypadku odkrycia porzuconych pojemników, w których mogą
znajdować się substancje niewiadomego pochodzenia, proszę, by nie otwierać i sprawdzać ich zawartości.
Sytuacje takie powinny być niezwłocznie zgłaszane pracownikom Referatu Planowania Przestrzennego i
Ochrony Środowiska goleszowskiego urzędu gminy pod numerem telefonu. 33 479 05 10 wew. 32, a po
godzinach pracy urzędu oraz w dni wolne od pracy, służbom mundurowym pod numerem alarmowym 112.
Proszę także o przekazanie informacji, które mogą doprowadzić do ujawnienia osób odpowiedzialnych za
porzucenie odpadów w lesie na Budzinie. Nie pozwólmy na tworzenie nielegalnych wysypisk na terenie
naszej gminy! – pisze Cieślar w mediach społecznościowych.
W przypadku znalezienia odpadów na terenie, gdzie nie powinny się znajdować, należy powiadomić odpowiednie
służby. Właściwe w tym przypadku będą zarówno urzędy gminne i miejskie, straże miejskie, czy służby mundurowe.
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