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Drodzy Mieszkańcy. 

Mamy sezon grzewczy w pełni, chociaż parę dni temu zima trochę odpuściła. Już latem
Urząd Gminy zadbał o to, aby umieścić w Łubianie jeden z trzech czujników jakości
powietrza. Nasz czujnik zlokalizowany jest na budynku szkoły. Kolejne dwa znajdują
się w Skorzewie oraz w Wielkim Klinczu. Od dzisiaj możemy sprawdzać jego odczyty na
naszej stronie. Widżet z parametrami jakości powietrza oraz aktualną temperaturą,
ciśnieniem i wilgotnością znajduje się w lewej kolumnie na stronie głównie, tuż pod
prognozą pogody. W ten sposób zastąpiliśmy widżet informujący nas o jakości
powietrza w Kościerzynie.

Przy okazji warto przypomnieć o Uchwale Antysmogowej Województwa Pomorskiego, która
mówi o pełnej likwidacji kotłów klasy 1 i 2, tzw. kopciuchów, do września 2024. Więcej na ten
temat w naszym artykule.

Dodatkowo warto pamiętać o możliwości bycia ukaranym mandatem karnym za
nieprawidłowe korzystanie z pieców i kominów. Możliwość taką służbom mundurowym daję
ustawa o odpadach - artykuł 191:

Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów
lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.



oraz kodeks karny - artykuł 182:

§ 1. Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo
promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu
lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub
powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych
rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Jeżeli czyn określony w §1 został popełniony w związku z eksploatacją instalacji
działającej w ramach zakładu, w zakresie korzystania ze środowiska, na które wymagane
jest pozwolenie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w §3 działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3.

Dostawcą danych z czytników jest firma smogcontrol.pl.

Jakość powietrza w Łubianie, Wielkim Klinczu i Skorzewie.
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