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CO TO JEST NISKA EMISJA ? 

To emisja szkodliwych gazów i pyłów na niskiej 
wysokości (do 40 m), powstałych w wyniku 
nieefektywnego spalania paliw (węgla kamiennego i 
drzewnego, oleju napędowego, benzyny itp.) w domach, 
samochodach oraz kotłowniach 

 

I to właśnie niezbyt  duża wysokość emitorów 
(kominów i innych źródeł emisji) powoduje 
ogromną szkodliwość tego zjawiska, gdyż zanieczyszczenia 
gromadzą się wokół miejsca ich powstawania, zazwyczaj w 
pobliżu zwartej zabudowy mieszkaniowej. 



ŹRÓDŁA NISKIEJ EMISJI 
 

EMISJA PUNKTOWA 
− procesy energetycznego spalania paliw oraz przemysłowe 
procesy technologiczne, odprowadzające substancje do 
powietrza emitorem (kominem) w sposób zorganizowany 

 
EMISJA POWIERZCHNIOWA 

− emisja związana z ogrzewaniem mieszkań w sektorze 
komunalno-bytowym  
− emisja ze źródeł ruchomych związanych z transportem 
pojazdów samochodowych i paliwami 

 



 

JAKOŚĆ POWIETRZA W EUROPIE WCIĄŻ 
NIE SPEŁNIA ODPOWIEDNICH NORM  
 Szacuje się, że około 90% mieszkańców miast 
europejskich jest narażonych na zanieczyszczenia 

powietrza, takie jak: 
  pył  
dwutlenek azotu 
ozon  
benzo(a)piren, 

które mają największy wpływ na zdrowie 
człowieka.  

 
Zgodnie z raportem Europejskiej Agencji Środowiska Air quality 

in Europe – 2014 report, w ostatnich latach przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów pyłów PM10 i PM2,5 

występowały na większości obszaru Europy. 
 

 



 



 
POLSKA NALEŻY DO KRAJÓW O NAJWYŻSZEJ 
KONCENTRACJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W 
EUROPIE 

 - 30 000  osób w Europie cierpi na astmę 

 

- 54 400 Europejczyków umiera co roku na raka 
płuc spowodowanego zanieczyszczeniem 
powietrza 

 

-10%  europejskich dzieci ma astmę 

 

- 43 000  Polaków umiera co roku z powodu 
zanieczyszczenia powietrza 
 



STOP NISKIEJ EMISJI - TO DLA NAS 
WAŻNE !!! 

   Przeciętny  człowiek   dziennie  wdycha 16 kg  
powietrza  - więcej niż spożywa jedzenia                    

i płynów 

 

 

 

   Szacuje się, że jeśli oddychamy powietrzem 
podczas maksymalnego stężenia pyłów, to tak 

jakbyśmy wypalali od 20 do 60 sztuk 
papierosów dziennie! 

 



SMOG – CO TO TAKIEGO? 
Smog jest nienaturalnym zjawiskiem 

atmosferycznym,  
które polega na współistnieniu związków 

chemicznych oraz pyłów w naszej atmosferze. 

Przebywanie, oddychanie nim, zagraża naszemu 

zdrowiu i życiu.  

 

Smog występuje głównie w sezonie grzewczym od 

września do kwietnia, kiedy pali się w piecach 

węglem i drewnem. Największy problem mamy z 

zanieczyszczeniem pyłami zawieszonymi i 

rakotwórczym benzo(a)pirenem. 



 

SMOG - SKALA JAKOŚCI POWIETRZA. JAKIE SĄ 
NORMY JAKOŚCI POWIETRZA ? 

Smog to nie tylko zagrożenie dla zdrowia, ale także dla 
otaczającego nas środowiska naturalnego.  

Tam, gdzie zabudowa jest gęsta, a mieszkańcy 
nieodpowiedzialnie palą w swoich piecach i kotłach, tworzy 

się „ekologiczny zator” 



GDZIE  SZUKAĆ INFORMACJI O JAKOŚCI 
POWIETRZA W NASZEJ OKOLICY? 

  http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current 



CO TO JEST PM 10 PM 2,5? 

PM10 – mieszanina zawieszonych w powietrzu 
cząsteczek o średnicy nie większej niż 10 μm. 
Zanieczyszczenie tej frakcji jest bardzo niebezpieczne 
dla zdrowia. Cząstki te są bowiem zbyt małe, by mogły 
zostać zatrzymane w naturalnym procesie filtracji 
oddechowej. Budowa gardła i nosa człowieka nie 
pozwala na ich skuteczne zatrzymywanie. Przedostając 
się do płuc i oskrzeli mogą wywoływać choroby. 

 
PM2,5 – aerozole atmosferyczne o średnicy nie większej 

niż 2,5 μm, który zdaniem Światowej Organizacji 
Zdrowia jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia 
człowieka spośród innych zanieczyszczeń 
atmosferycznych. Cząstki te są tak drobne, że 
przenikają z układu oddechowego bezpośrednio do 
krwi! To właśnie one są współodpowiedzialne za 
astmę, alergie, zawały serca i przedwczesne zgony. 

 

 



NISKA ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA ORAZ POZORNA 
OSZCZĘDNOŚĆ POWODUJĄ, ŻE CZĘŚĆ MIESZKAŃCÓW GMIN 
DECYDUJE SIĘ SPALAĆ ODPADY POWSTAŁE W ICH 
GOSPODARSTWACH. 

 



WWA czyli wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne pochodzące głównie z niecałkowitego 

spalania materiałów organicznych (drewna, 
papierosów), spalin samochodowych, przemysłu 
koksowniczego i petrochemicznego. Najistotniejszym ze 
zdrowotnego punktu widzenia skutkiem oddziaływania 
WWA na organizm jest zdolność niektórych z nich do 
wywoływania zmian nowotworowych. Do WWA 
zaliczane są takie związki, jak: benzo(a)piren, 
dibenzo(a,h)antracen, benzo(a)antracen, 
benzo(b)fluoranten, czy dibenzo(a,e)piren. 

WWA występują w powietrzu zawsze w postaci stałej na 
powierzchni cząstek pyłów, mgły lub dymu, co 
przyspiesza ich mokrą i suchą depozycję.  

 

CO TO JEST WWA? 



BENZO[A]PIREN 

− to wyjątkowo niebezpieczny, rakotwórczego i 

mutagenny wielopierścieniowy węglowodór 

aromatyczny (WWA).  

Jego stężenia przekraczają dopuszczalny poziom na 

terenie całej niemal Polski i są przy tym 

wielokrotnie wyższe niż stężenia tej substancji, z 

jakimi mają do czynienia mieszkańcy większości 

pozostałych państw UE.  

Głównym źródłem benzo[a]pirenu są domowe 

piece i kotły na węgiel i drewno – związek ten 

powstaje przy spalaniu paliw stałych w niskich 

temperaturach. 

 



 
 
 

 

 

 

Jak ekologicznie palić w piecu? 



CO MOŻEMY ZROBIĆ W TEJ SYTUACJI? 

 

 
Dym z przestarzałych pieców i kotłów  to trująca 

mieszanka wybuchowa.  
 
Zawiera substancje szkodliwe dla naszego zdrowia 

i życia, powodujące zarówno doraźne 
dolegliwości, jak i poważne schorzenia.  

 
Każdego roku z powodu zanieczyszczonego 

powietrza umiera aż 45 tysięcy osób w naszym 
kraju. To tak jakby stracić średniej wielkości 

miasto… 
 



Ogrzewanie domu przestarzałymi 
i nieekologicznymi metodami to bardzo 

drogi proceder.  

Aby utrzymać ciepło w pomieszczeniach, 
potrzeba dużych ilości złej jakości paliw.  

Dla domowego budżetu każdego roku to duży 
wydatek.  

Zyskane w ten sposób ciepło naraża także 
na inne straty:  

 

wdychając szkodliwe substancje,  
płaci się za leczenie dolegliwości 

i chorób przez nie wywoływanych. 
 




