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Értesítem Vése község lakosságát, hogy a szabadtéri égetés
szabályaira a jövőben kiemelt hangsúlyt fektessen!
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Belterületen a tavaszi időszakban jelentős mértékben meg szokott
növekedni a szabadtéri tűzesetek száma, így a fő hangsúlyt ezek
megelőzése kell, hogy képezze. Ennek érdekében zajlik a napokban
hallható sajtókampány a médiában, és olvashatók a különféle
önkormányzati tájékoztatók.

Belterületen a tavaszi időszakban jelentős mértékben meg szokott
növekedni a szabadtéri tűzesetek száma, így a fő hangsúlyt ezek
megelőzése kell, hogy képezze. Ennek érdekében zajlik a napokban
hallható sajtókampány a médiában, és olvashatók a különféle
önkormányzati tájékoztatók.

Vése község területén a helyi rendelet értelmében, hétköznapokon,
a nappali órákban 2015. április 30. napjáig lehet az avar és kerti
hulladékot égetni!
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Az ilyen tüzeket, kellő távolságot hagyva a szomszédos ingatlanoktól,
folyamatosan felügyelni kell, a helyszínen olyan eszközöknek kell
készenlétben állniuk, amelyekkel a tűz nemkívánatos terjedését meg
lehet gátolni. Célszerű a tűzgyújtás helyétől számítva legalább 2 méter
széles távolságban avar és kerti hulladéktól mentes sávot kialakítani. Az
égetés befejeztével meg kell győződni arról, hogy a maradék égéstermék
további tűzet nem okoz-e.

Az ilyen tüzeket, kellő távolságot hagyva a szomszédos ingatlanoktól,
folyamatosan felügyelni kell, a helyszínen olyan eszközöknek kell
készenlétben állniuk, amelyekkel a tűz nemkívánatos terjedését meg
lehet gátolni. Célszerű a tűzgyújtás helyétől számítva legalább 2 méter
széles távolságban avar és kerti hulladéktól mentes sávot kialakítani. Az
égetés befejeztével meg kell győződni arról, hogy a maradék égéstermék
további tűzet nem okoz-e.

Jelentős nagyságú szélben égetni tilos, az égetetésre váró hulladékot
pedig több lépésben, kisebb mennyiségben kell megsemmisíteni.
Közterületen égetni tilos!
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