
PRZED SMOGIEM? 
JAK   CHRONIĆ SIĘ

SKUTKI SPALANIA WĘGLA O SŁABEJ 
KALORYCZNOŚCI I WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI 
SIARKI W PRZYDOMOWYCH KOTŁOWNIACH

Węgiel jest głównym źródłem energii dla przemysłu 
oraz paliwem stosowanym do ogrzewania domów. 

Niestety przyczynia się do zanieczyszczeń powietrza 
toksycznymi substancjami.

Podczas spalania węgla do atmosfery dostaje się wiele 

niebezpiecznych substancji m.in.: dwutlenek węgla, 
tlenki siarki, tlenki azotu, węglowodór, 
metale ciężkie, pyły.

Ubocznymi produktami spalania węgla są: żużel i popiół.
Jeśli paliwo jest kiepskiej jakości, np. zawiera znaczną 
ilość siarki lub gdy kocioł nie spełnia wymogów technicznych 

mamy do czynienia z niską emisją.

Spalanie śmieci w domowych piecach tworzy dym, 
który nie tylko wydziela nieprzyjemny zapach, ale także 
zanieczyszcza atmosferę związkami metali ciężkich, 
tlenkiem węgla i tlenkami azotu. Skażone powietrze szkodzi 
ludzkiemu zdrowiu i zatruwa środowisko naturalne.
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Przyczynami zanieczyszczenia powietrza są: domowe piece 
grzewcze, transport samochodowy, elektrownie węglowe,
zakłady przemysłowe. Główną przyczyną zanieczyszczenia 
rakotwórczym benzopirenem jest tzw. niska emisja.

Niska emisja wynika z ogrzewania domów za pomocą węgla 
i innych paliw stałych, w piecach nie spełniających standardów 
emisyjnych. W piecach spalane są nie tylko odpady węglowe 
(muł i miał), ale także śmieci oraz tworzywa sztuczne. 
Muł i miał węglowy to produkty o wysokiej zawartości siarki, 
chloru czy popiołu. 

Niska emisja jest przyczyną pojawienia się w powietrzu wielu 
szkodliwych substancji, wśród których można wyszczególnić:

 (PM 10, PM 2,5)-pyły zawieszone
 (SO2) – wyjątkowo szkodliwy -dwutlenek siarki

zarówno dla zdrowia człowieka, jak i całego środowiska 
(jedna z głównych przyczyn powstawania kwaśnych deszczy)

 – w tym dwutlenek azotu – są jedną -tlenki azotu
z przyczyn powstawania dziury ozonowej czy smogu

 (Hg – rtęć, Cd – kadm, Pb – ołów, -metale ciężkie
Mn – mangan, Cr – chrom) – szkodliwe dla ludzi, zwierząt i roślin

 -wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
(WWA – m.in. α-benzopiren) – substancje rakotwórcze 
i powodujące silne zatrucia

 – trujące związki chemiczne, często -dioksyny
odpowiedzialne za pojawienie się nowotworów 
czy bezpłodności

CZYSTE POWIETRZE  
TO NASZ   WSPÓLNY CEL

ZASTOSUJ ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA ENERGII

OCIEPL 
ŚCIANY, STROPY;

USZCZELNIJ  
OKNA I DRZWI

ORGANIZUJ WSPÓLNE
PRZEJAZDY 

SAMOCHODEM

ZASTOSUJ EKOLOGICZNE
OGRZEWANIE,

WYMIEŃ
KOCIOŁ WĘGLOWY 

NIE SPALAJ WĘGLA
ZŁEJ JAKOŚCI 

PRZEKONAJ INNYCH
DO WALKI

O CZYSTE POWIETRZE   

WYBIERZ KOMINEK
GAZOWY 

LUB BIOKOMINEK  

SEGREGUJ ODPADY
NIE SPALAJ ICH 

NIE SPALAJ 
WILGOTNEGO DREWNA
NALEŻY JE SEZONOWAĆ 2 LATA

NIE SPALAJ GAŁĘZI
I POZOSTAŁOŚCI

ROŚLINNYCH

KORZYSTAJ 
Z KOMUNIKACJI 

ZBIOROWEJ

ZAMIEŃ SAMOCHÓD 
NA ROWER

Gmina Gromnik realizuje projekt pn. "Modernizacja źródeł ciepła poprzez wymianę 
pieców centralnego ogrzewania na gazowe kondensacyjne 

w 60 gospodarstwach domowych w gminie Gromnik", 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

RPO województwa małopolskiego.  
Oś 4 Regionalna polityka energetyczna; Działanie 4.4 Redukcja emisji 

zanieczyszczeń powietrza; 
Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - spr;


