
 
 

TRUJESZ SIEBIE I DZIECI!                             
 

 

 

Nieprzyjemny duszący zapach oraz wydobywający się dym z komina w kolorze 

bladopomarańczowym lub w różnych odmianach czerwieni świadczy o wrzucaniu do pieca 

różnego rodzaju śmieci (plastików, obierek, starych ubrań). Niestety taki widok to często 

otaczająca nas rzeczywistość, która stwarza zagrożenie dla naszego zdrowia. 

Domowe piece generują zbyt niską temperaturę, aby bezpiecznie spalać odpady. W dymie z kominów możemy 

znaleźć tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, kadm, chlorowodór i cyjanowodór.  

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. typu PET, worków 

foliowych, odpadów z gumy czy lakierowanych materiałów. W wyniku spalania tego typu odpadów emitowane 

są rakotwórcze dioksyny, których toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się np. w postaci chorób alergicznych, 

zapalenia spojówek, astmy, poronień i niższej wagi urodzeniowej noworodków, POChP (przewlekłej obturacyjnej 

choroby płuc), nowotworów (w tym raka płuc). Oblicza się, że rocznie ok. 45 000 osób w Polsce umiera 

przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza. 
 

SZCZEGÓLNIE WRAŻLIWE NA DZIAŁANIE TOKSYN SĄ DZIECI 

 NISZCZYSZ ŚRODOWISKO! 
 

 

Spora grupa ludzi uważa spalanie śmieci za tanią i niekłopotliwą metodę pozbywania się 

odpadów. Nic bardziej mylnego, a tzw. oszczędność jest jedynie pozorna, ponieważ po 

wprowadzeniu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi każdy mieszkaniec 

ponosi opłatę za odpady komunalne bez względu na ich oddaną ilość. 

Wielu ludzi nie uświadamia sobie wagi problemu, jak bardzo szkodzą sobie i innym spalając 

niedozwolone odpady. Uwolnione podczas spalania śmieci toksyczne substancje długo 

utrzymują się w lokalnym otoczeniu, zanieczyszczają powietrze, wodę i ziemię. 
 

 ŁAMIESZ PRAWO! 
 

 

 

Palenie śmieci w piecach domowych jest nielegalne i grozi karą grzywny do 5 tys. zł. 

W przypadku ujawnienia podczas kontroli spalania odpadów, właściciel posesji lub osoba, 

która dopuszcza się takiego czynu podlega karze aresztu albo grzywny.  

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta mogą upoważnić straż miejską lub wiejską do 

przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska. Niepoddanie się kontroli może 

grozić karą pozbawienia wolności do lat 3.  
 

CO ROBIĆ GDY SĄSIAD PALI ŚMIECI? 

Poinformuj sąsiada o skutkach takiego postępowania oraz o grożącej z tego tytułu odpowiedzialności prawnej.  

W przypadku braku reakcji zawiadom: 

 Wójta Gminy lub Burmistrza Miasta, 

 Straż Miejską, Gminną lub Policję. 
 

Nie narażajmy siebie i innych na wdychanie trującego powietrza. Reagujmy, gdy widzimy, że ktoś emituje 

szkodliwe substancje, paląc śmieci. Warto wykonać telefon do Straży Miejskiej i mieć czyste sumienie.  

Niska emisja jest problemem, z którym w prosty sposób można walczyć – na własnym podwórku! 


