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Treści zawarte w publikacji nie stanowią ofi cjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

Za kontrole przydomowych kotłowni odpowiada w 
bielskiej straży miejskiej referat ds. ochrony śro-

dowiska i profi laktyki, który utworzono w ubiegłym 
roku. - Nasi funkcjonariusze na podstawie upoważ-
nienia, które otrzymali od prezydenta miasta, kontro-
lują nieruchomości na których dochodzi do podejrze-
nia spalania odpadów. W ubiegłym roku dokonano 672 
kontroli, nałożono 121 mandatów, pouczono 69 osób. 
Kontrole dotyczyły nie tylko przydomowych kotłow-
ni (362 przypadki), ale również spalania odpadów w 
ogniskach w ogrodach obok posesji lub w ogródkach 
działkowych (299 przypadków), co także stanowi wy-
kroczenie. 11 przypadków przekazano innym służbom, 
w tym policji i państwowej straży pożarnej - mówi Se-
bastian Kufel, kierownik referatu.

Mandat można dostać w przypadku spalania w 
piecu niedozwolonych odpadów: plastików, pieluch, 
mebli czy gumy. Palenie mułem czy fl otem na razie 
nie jest w naszym województwie objęte zakazem, 
choć ma się to zmienić od przyszłego sezonu grzew-
czego. W wypadku palenia zabronionymi odpadami 
ujęcie sprawcy na gorącym uczynku nie jest łatwe. 
Dlatego w lutym funkcjonariusze ekopatrolu - jed-
nostki zajmującej się m. in. kontrolą palenisk - prze-

szli szkolenie, mające ułatwić identyfi kację pocho-
dzenia spalanego opału. W sytuacjach spornych, po-
bierane będą - jak już pisaliśmy - próbki do labora-
torium. 

Strażnik miejski ma prawo nałożyć mandat w wy-
sokości od 20 zł do 500 zł. Jeżeli dana osoba go nie 
przyjmie, sprawa przekazywana jest do sądu rejono-
wego. A ten może nałożyć karę w wysokości do 5 ty-
sięcy złotych.

Kontrowersje budzi kwestia wpuszczania kontro-
lerów przez właściciela do mieszkania i na teren pose-
sji. Wśród bielszczan krąży opinia, że można zamknąć 
drzwi strażnikowi przed nosem, zasłaniając się prawem 
do prywatności. To błędne myślenie.

- Jeżeli mieszkaniec nie wpuści funkcjonariusza, 
to  zostanie pociągnięty do odpowiedzialności kar-
nej. Nikt na siłę nie będzie wchodził do środka, ale 
niewpuszczenie ma swoje konsekwencje - złożenie za-
wiadomienia o popełnieniu przestępstwa, co skutkuje 
działaniami policji - rozwiewa wątpliwości Sebastian 
Kufel. Dodajmy, że zgodnie z Kodeksem karnym, za 
udaremnianie lub utrudnianie wykonania kontroli w 
zakresie ochrony środowiska grozi kara pozbawienia 
wolności do lat trzech. (tw)

M aszt ma mierzyć ponad 40 me-
trów wysokości i być posado-

wiony na działce, na której obec-
nie składowane są różnego rodza-
ju kruszywa i stoją dwie ciężarówki 
(foto). Pozwolenie na budowę wy-
dało bielskie Starostwo Powiato-
we pod sam koniec listopada ubie-
głego roku. 

PEŁNI OBAW
Wilkowiczanie zamieszkują-

cy posesje położone w okolicy 
obawiają się o swoje zdrowie - ze 
względu fale elektromagnetycz-
ne emitowane przez ulokowane na 
maszcie anteny. Uważają, że kon-
strukcja taka postawiona w okoli-
cy zabudowanej dwupiętrowymi 
domami zepsuje krajobraz. Oba-
wiają się, że ze względu na maszt, 
działki stracą na wartości. Mają też 
obawy dotyczące bezpieczeństwa - 
tak wysoka budowla może stać się 
ściągaczem piorunów. Mieszkań-
cy zainteresowali sprawą wojewo-
dę śląskiego. Odwołanie okazało 
się skuteczne. Trwa oczekiwanie 
na decyzję.

ZGODNIE Z PRAWEM
- Zrobiliśmy wszystko zgodnie z 

prawem - mówi bielski wicestaro-
sta Grzegorz Szetyński. Na poparcie 
swoich słów wymienia: ◆ projekt 
jest zgodny z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, 
◆ inwestor przedłożył oświadcze-
nie o posiadanym prawie do dyspo-
nowania działką przy ulicy Do boru 
na cele budowlane oraz kompletny 
projekt budowlany wraz z wyma-
ganymi dokumentami ◆ projekto-
wany maszt nie kwalifi kuje się jako 
przedsięwzięcie mogące znacząco 
oddziaływać na środowisko i nie 

wymaga przeprowadzenia oceny 
tego oddziaływania, ◆ inwestycja 
będzie spełniać wymagania wynika-
jące z rozporządzenia ministra śro-
dowiska w sprawie dopuszczalnego 
poziomu pola elektromagnetyczne-
go oraz sposobów sprawdzania do-
trzymania tych poziomów. - Jeżeli 
popełniliśmy jakieś błędy - a moim 
zdaniem nie popełniliśmy - wojewo-
da nam je wskaże - podsumowuje 
wicestarosta.

MARSZ DO STREFY?
Kiedy do Urzędu Gminy w Wil-

kowicach wpłynęło pierwsze pismo 
w sprawie masztu urzędnicy uznali, 
że lokalizacja wybrana przez Oran-
ge może wzbudzić niezadowole-
nie mieszkańców. - Z tego powodu 
zaproponowaliśmy dwa inne miej-
sca, na terenie strefy przemysło-
wej, gdzie maszt nie wzbudzałby 
takich kontrowersji, a wręcz - być 
może - przedsiębiorcy byliby zado-
woleni, że mają lepszy sygnał te-
lefoniczny czy internetowy - mówi 
Mieczysław Rączka, wójt gminy. 
Inwestor propozycję odrzucił, tłu-
macząc, że przeprowadził stosow-
ne badania i lokalizacja przy ulicy 
Do Boru jest - z jego punktu widze-
nia - najlepsza.

Nie wiadomo jaka będzie de-
cyzja wojewody, ale jeżeli skieruje 
sprawę do ponownego rozpatrzenia 
do organu pierwszej instancji - czy-
li do starostwa - gmina ma zamiar 
ponowić swoją ofertę lokalizacyj-
ną. - Pisma w tej sprawie otrzymają 
Orange, starosta i mieszkańcy - do-
daje gospodarz gminy. 

O temat masztu pytaliśmy - 
e-mailowo - rzecznika i biuro pra-
sowe Orange Polska. Odpowiedź 
nie nadeszła. (best)

Aktualnie gmina Czechowice-
Dziedzice nie dofinansowuje 

mieszkańcom budynków jednoro-
dzinnych zakupu i montażu insta-
lacji fotowoltaicznych. O to, czy to 
się zmieni ciągle jest pytany bur-
mistrz miasta. Nie chowa głowy 
w piasek. - Zamierzamy jeszcze w 
tym roku przystąpić do konkursu w 
ramach „Regionalnego Programu 
Operacyjnego Odnawialne Źródła 
Energii” (OZE) i uzyskać dofi nan-
sowanie do montażu ogniw fotowol-
taicznych oraz pomp ciepła. Wyko-
nawcą całego zadania byłaby fi rma 
wybrana przez gminę, a z dofi nan-
sowania do zakupu i montażu in-
stalacji fotowoltaicznych mogłyby 
korzystać również osoby fi zyczne, 
czyli właściciele domów jednoro-
dzinnych. Przygotowanie wniosku 

wymaga jednak przeprowadzenia 
szczegółowej analizy techniczno-
ekonomicznej, dotyczącej poszcze-
gólnych budynków, w których mia-
łaby być realizowana taka inwesty-
cja. To zaś będzie możliwe dopiero 
po ustaleniu kręgu potencjalnych 
inwestorów - tłumaczy burmistrz 
Marian Błachut.

Gospodarz miasta wskazuje, 
że ogniwa fotowoltaiczne są tyl-
ko jedną z technologii korzystają-
cych z odnawialnych źródeł ener-
gii. I że ze względu na stosunko-
wo wysoki koszt stanowią  niewiel-
ką część domowych inwestycji. Do 
problemu walki ze smogiem i szu-
kania oszczędności Marian Bła-
chut chce podejść inaczej. - W tej 
chwili, z myślą o walce z tzw. niską 
emisją oraz powodowanymi przez 

nią zanieczyszczeniami powietrza, 
priorytetem dla nas jest likwidacja 
możliwie dużej ilości starszych ty-
pów kotłów na paliwa stałe, ogrze-
wających domy mieszkalne na tere-
nie gminy - informuje. - Dlatego w 
pierwszej kolejności chcielibyśmy 
położyć nacisk na likwidację naj-
bardziej uciążliwych dla powie-
trza atmosferycznego przydomo-
wych kotłowni. W tym celu, jeszcze 
w bieżącym roku, chcemy urucho-
mić i zrealizować gminny program 
dopłat do wymiany starych kotłów 
węglowych na nowoczesne kotłow-
nie gazowe - deklaruje i zaznacza, 
że inne ekologiczne projekty gmi-
na też będzie się starała wspierać, 
a o efektach szukania środków ze-
wnętrznych, na przykład na montaż 
paneli, będzie informować. (mk)

Bielskie paleniska pod kontrolą

Patrole do
kopciuchów

Sporo się ostatnio mówi o kontrolowaniu domowych kopcących pieców przez straże miej-
skie. Panuje opinia, że działania te są mało skuteczne, a mandaty zbyt niskie. Sprawdzili-
śmy jak jest w Bielsku-Białej, gdzie gęstego dymu z kominów nie brakuje. 

Wilkowice: projekt niemile widziany

CIEŃ MASZTU
Pod koniec ubiegłego roku w Wilkowicach gruchnęła wieść, 
że spółka Orange ma zamiar wybudować maszt telekomuni-
kacyjny na działce przy ulicy Do Boru. Projekt ten, delikat-
nie mówiąc,  nie wzbudził entuzjazmu wśród mieszkańców.

Działka przy ulicy Do Boru, na której ma zostać wybudowany maszt 
telekomunikacyjny.
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Czechowice: panele fotowoltaiczne - tak, ale...

Priorytetem
stare piece

Czechowiczanie coraz częściej dopytują władze miasta o programy, dzięki którym można 
uzyskać dofi nansowanie na zakup nowoczesnych źródeł ciepła, w tym paneli fotowoltaicz-
nych. Okazuje się, że priorytety są inne, bowiem władze chcą się pozbyć do końca starych 
„kopciuchów”, czyli kotłów na paliwo najniższej jakości.


