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Policja będzie prowadzić kontrole

Fot. mat. dolnośląskiej
policji

Miasto zapowiada wzmożone działania związane z walką ze smogiem w stolicy Dolnego Śląska. Pod
lupę wzięte zostaną stacje diagnostyczne oraz kierowcy samochodów jeżdżących po Wrocławiu,
które mogą nie spełniać norm emisji spalin.
– We Wrocławiu podjęliśmy działania mające na celu poprawę jakości powietrza w ramach tzw. programu antysmogowego. Realizując
złożoną deklarację, zaprosiliśmy stacje kontroli pojazdów na terenie naszego miasta do wspólnego zaangażowania się w projekt
poprawy jakości powietrza. Mamy nadzieje, ze diagności będą zwracać szczególną uwagę na pomiar emisji spalin z silników
benzynowych oraz wysokoprężnych – zaznacza Małgorzata Szafran, rzeczniczka Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu.

Zgodnie z zapowiedziami Prezydenta Wrocławia od 1 stycznia 2016 roku inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz
funkcjonariusze policji będą przeprowadzali we Wrocławiu wyrywkowe kontrole pojazdów, które zostały dopuszczone do ruchu przez
stacje diagnostyczne. Kontrole będą prowadzone w najbliższym sąsiedztwie stacji kontroli pojazdów.
Mamy nadzieję, że diagności zaangażują się do wspólnego działania przeciwko nadmiernej emisji szkodliwych spalin. Jednocześnie
przypominamy, że konsekwencją niezgodnego z przepisami wykonania badania diagnostycznego pojazdu jest cofnięcie uprawnień do
wykonywania badań technicznych na 5 lat – podkreśla Małgorzata Szafran.
Od listopada Ekopatrol Straży Miejskiej prowadzi wzmożone kontrole na terenie naszego miasta. Strażnicy sprawdzają czym
Wrocławianie palą w piecach. Tylko w minionym tygodniu Oddział Ochrony Środowiska oraz oddziały patrolowe przeprowadziły 80
kontroli. Nałożono też 9 mandatów karnych na sumę 1 tysiąca złotych oraz skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu i pouczono 1
osobę.
Urzędnicy proszą mieszkańców Wrocławia, aby w przypadku uzasadnionego podejrzenia dotyczącego spalania śmieci lub odpadów,
niezwłocznie skontaktować się: Straż Miejska Wrocławia – Referat Ochrony Środowiska – tel. alarmowy 986 (całodobowy) lub 71 347
16 43 Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia tel. 71 777 91 00 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska +
tel. 71 372 13 06 ( tylko w przypadkach spalania odpadów przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą).
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