
BURMISTRZ ŁOBZA PRZYPOMINA 

 

Palenie śmieci szkodzi zdrowiu i zagraża życiu Twojemu i Twoich najbliższych  

Paląc śmieci zanieczyszczasz środowisko, w którym mieszkasz !!! 

W piecu domowym nie wolno palić śmieci. Paląc śmieci uwalniasz do środowiska wiele szkodliwych substancji, które 

rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany i są wdychane przez Ciebie i Twoje dzieci. Substancje te kumulują się                 

w organizmie uszkadzając komórki oraz narządy wewnętrzne i wcześniej czy później dadzą o sobie znać w postaci różnych 

chorób. 

Takie nieprawidłowe postępowanie z odpadami może powodować m.in.: 

- podrażnienie i uszkodzenie płuc; 

- wystąpienie nowotworów; 

- uszkodzenie płodu; 

- wystąpienie alergii; 

- wystąpienie trudności w oddychaniu; 

- wystąpienie chorób krążenia. 

Zanim wrzucisz śmieci do pieca, pomyśl o zdrowiu swoim i swoich dzieci. Skutków oddziaływania toksyn nie można 

stwierdzić od razu. Zwykle dolegliwości zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności. Toksyny działają w sposób długotrwały, 

stopniowo uszkadzając organizm. Najbardziej wrażliwe na toksyny są dzieci oraz osoby starsze i chore z obniżoną 

odpornością. 

 

PAMIĘTAJ 

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

foliowych a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli. 

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam 

warunkach rozkład termiczny spalanych tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym 

dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym 

rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.  
 

DOBRZE WIEDZIEĆ 

Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. „mokrej 

sadzy” w kominach. To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru Twojego domu. 

Jednocześnie pamiętaj, że odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć 

nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych     

w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.  

 

W piecu domowym możesz spalać tylko: 

 węgiel, koks, 

 drewno, trociny, wióry pod warunkiem, że nie są zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi, 

 odpady z kory i korka, 

 papier niezadrukowany i tekturę. 

UWAGA – KARY  !!! 

W przypadku stwierdzenia spalania odpadów w instalacji do tego nieprzeznaczonej podejmowane są sankcje karne wynikające 

z art. 191 ustawy o odpadach. Kara może wynieść nawet 5.000 zł. Postępowanie o ukaranie sprawcy następuje w trybie 

określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. 

Zgłoszenia w przypadku podejrzenia spalania odpadów można przekazywać do Straży Miejskiej w Łobzie (tel. 91 397 

6158, 505076374) lub na Policję (telefony alarmowe: 997, 112). 


