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Pamiętaj!

DOMOWY  
PIEC NIE 
SŁUŻY DO 
SPALANIA 
ŚMIECI!

 plastikowych pojemników 
i butelek, 

 zużytych opon oraz odpadów 
z gumy,

 przedmiotów z tworzyw 
sztucznych, 

 elementów drewnianych 
pokrytych lakierem, 

 sztucznej skóry,

 opakowań po 
rozpuszczalnikach, środkach 
ochrony – roślin, farbach 
i lakierach, 

 plastikowych toreb,

 papieru z nadrukiem.

Nie
wolno
spalać:

PATRONAT MEDIALNY:

NIE 
PAL 
ŚMIECI

PARTNER MERYTORYCZNY:



SKŁAD: 
metale 
ciężkie

NISKA  
EMISJA  

jest odpowiedzialna  
za miejski smog, gęsty,  

czarny dym, przykry  
zapach sadzy i kurzu  

w bezpośrednim  
otoczeniu  

mieszkańców. 

Emisja nie do 
końca niska…

Jaki ma wpływ 
na zdrowie – co 

powoduje?

Czy wiesz, że 
paląc śmieci 

w domowych 
piecach:

  problemy z pamięcią i koncen-
tracją, senność uczucie znu-
żenia, problemy ze spaniem, 
niepokój, stany depresyjne, 
przyspieszenie starzenia się 
układu nerwowego,

 podrażnienie gardła, nosa, 
oczu, zapalenie zatok, kaszel, 
katar, problemy z oddy-

 chaniem, 

 astmę, alergie, infekcje dróg 
oddechowych, przewlekłe 
choroby płuc, raka płuc, 

 arytmię serca, niewydolność 
serca, nadciśnienie tętnicze, 
zawały serca. 

dioksyny

pyły
PM 10, 
PM 2,5

CO2

SO2  NO2

NO
węglowodory

NISKA EMISJA to emisja pyłów i szkodliwych ga-
zów  na wysokości do 40 m.  Zanieczyszczenia po-
wstają wskutek wydobywania się substancji z indy-
widualnych palenisk domowych, lokalnych kotłowni 
oraz transportu samochodowego. Toksyczne związ-
ki rozprzestrzeniają się w warstwie powietrza, któ-
rym bezpośrednio oddychamy.

Z CZEGO WYNIKA NISKA EMISJA

 w piecach spalane są złej jakości węgiel,  
mokre drewno oraz odpady,

  urządzenia grzewcze są stare i niesprawne,

  przewody kominowe są nieczyszczone  
i znajdują się w złym stanie technicznym,

  instalacje i urządzenia grzewcze są nieprawi-
dłowo użytkowane,

  z ruchu samocho-
 dowego.

  TRUJEMY SIEBIE I NAJBLIŻSZYCH 
Temperatura w paleniskach domowych nie jest wy-
starczająca, aby odpady spaliły się do końca. W kotłach 
tych panuje zbyt niska temperatura, by bez szkody dla 
naszego zdrowia ogień mógł strawić plastik, gumę, far-
by i  lakiery, którymi nasączone jest drewno mebli czy 
zadrukowany papier. W rezultacie powstają toksyczne 
związki, które rozprzestrzeniają się w warstwie powie-
trza, którym oddychamy. 

  ZANIECZYSZCZAMY ŚRODOWISKO  
I OTOCZENIE 
Toksyczne związki uwolnione podczas spalania odpadów 
bardzo długo utrzymują się w powietrzu. Doprowadza 
to do zanieczyszczenia lokalnego środowiska i skażenia 
wód, gleb oraz roślinności. Niebezpieczne substancje 
uszkadzają elewacje budynków, powodując m.in. odpa-
danie tynku, jego szarzenie oraz czarne zacieki. 

  ŁAMIEMY PRAWO 
Spalanie odpadów w domowych piecach jest nielegal-
ne. Za spalanie śmieci grozi grzywna w wysokości nawet 
5000 zł.


