Palnie odpadów jest główną przyczyną pożarów w stanie
Wisconsin. Spalenie nie jest jedynym sposobem pozbycia
się odpadów organicznych. W większości miejsc palenie
odpadów jest legalne; bądźmy jednak szczerzy - jest
to niebezpieczne, niezdrowe i uciążliwe dla otoczenia. Jeśli mimo to decydujesz się na palenie odpadów,
pamiętaj o następujacych zasadach bezpieczeństwa:

ZANIM ZACZNIESZ
n Zastanów się nad alternatywnymi rozwiązaniami
n Uzyskaj odpowiednie zezwolenia i zastosuj się do przepisów prawnych
n Zastosuj się do lokalnych wytycznych; mogą one być
bardziej restrykcyjne niż prawo stanowe
n Upewnij się, że palisz tylko dozwolone materiały (pełna
lista na odwrocie ulotki)
n Weź pod uwagę warunki atmosferyczne, unikaj palenia
przy dużym wietrze
n Upewnij się, że w pobliżu paleniska nie ma materiałów
łatwopalnych

PODCZAS PALENIA
n Miej wodę i sprzęt gaśniczy w zasięgu ręki
n Stale kontroluj czy ogień nie jest za duży
n Teren wokół paleniska oczyść z pokrywy glebowej
n Nigdy nie pozostawiaj ognia bez nadzoru
n Jeśli warunki atmosferyczne się pogorszą, ugaś ogień
n Jeśli ogień wymknie się spod kontroli bezzwłocznie
zadzwoń pod # 911!

PO ZAKONCZENIU
n Przed odejściem upewnij się, że palenisko jest całkowicie wygaszone
n Zalej palenisko dużą ilością wody, wymieszaj i powtarzaj aż będzie zimne
n Powróć do paleniska chwilę później i sprawdź czy się
nie dymi lub nie ma w nim żaru
n Drobna rada: zimny popiół z paleniska to doskonały
nawóz ogrodowy
Pozwolenia DNR i aktualne
informacje o zakazach:

dnr.wi.gov (hasło “fire”)
1-888-wis-burn (947-2876)

Dozwolone:
n Ściółka i chrust
n Liście
n Igliwie
n Trawa
n Surowe drewno
n Papier i tektura
nienadające się
do odzysku*
*Odzysk wtórny
czystego papieru
i tektury jest wymagany prawnie!

Zakazane:
n Śmieci
n Plastik
n Gont
n Pianki
n Elementy strukturalne
n Meble
n Kable
n Metal
n Elektronika
n Produkty z poliwinylu
n Produkty gumowe
n Produkty naftowe
n Pomalowane, impregnowane lub zabezpieczone drewno

Co robIc zamiast palenia?
UŻYJ PONOWNIE – Niepotrzebne rzeczy oddaj, ofiaruj
lub odsprzedaj. Zwróć torby wielokrotnego użytku do
sklepu. Pozostaw sciętą trawę na trawniku jako nawóz
PRZETWARZAJ – Segreguj gazety, czasopisma, tekturę,
papier, szkło, plastik oraz aluminiowe i blaszane puszki
WYRZUĆ - Oddaj odpady nienadające się do odzysku na
legalne wysypisko śmieci
KOMPOSTUJ – Ściółkuj albo zbieraj liście i odpady
ogrodowe na kompost, przenieś chrust do lasu w okolice
siedliska dzikich zwierząt
PRZERÓB – Chrust i surowe drewno przerób na zrębki
do ściółkowania lub dekoracji; możesz ich użyć również
jako opału do kominka
CZEKAJ – Unikaj palenia wiosną. Palenie jest najbezpieczniejsze kiedy gleba jest całkowicie pokryta śniegiem. Zabezpiecz dozwolone materiały i poczekaj aż
spadnie śnieg

Pozwolenia DNR i aktualne informacje o zakazach:
dnr.wi.gov (hasło “fire”)

1-888-wis-burn (947-2876)

The Wisconsin Department of Natural
Resources jest pracodawcą realizującym
politykę równych szans w zatrudnieniu.
Materiał w innym formacie jest dostępny
na życzenie. Więcej informacji pod numerem (608) 267-7494.
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